Duratex apoia passeio ciclístico em Agudos
O evento Ciclotour será realizado na Unidade Florestal da companhia
Apoiar ações esportivas em cidades onde a companhia está instalada e ceder a prática de atividades
nas áreas florestais da companhia para a comunidade são algumas iniciativas adotadas pela Duratex. Com
esse objetivo, a empresa recebe no dia 22 de abril, a partir das 6h30, a 1ªedição do Ciclotour em Agudos, no
interior de São Paulo, que será realizado dentro da área florestal da unidade.
A atividade é um passeio ciclístico que também contará com a participação de colaboradores da
companhia, que farão um bate-papo com os participantes sobre a importância da floresta e quais são as
ações sustentáveis promovidas pela Duratex. Ainda, o tour de bike prevê uma parada no Espaço Arvorar,
projeto desenvolvido pela companhia que apresenta a história da madeira na sociedade em uma exposição
bastante interativa.
“A iniciativa de promover esse passeio em nossas instalações reforça a cultura de desenvolvimento
social da companhia. A ação está alinhada com o programa Uso Social das Florestas, que promove o
aproveitamento das fazendas florestais para diferentes práticas. Acreditamos que integrar pessoas e os
ambientes florestais contribui para estimular uma melhor qualidade de vida”, afirma Eliane Santos,
coordenadora de Sustentabilidade da Duratex.
Durante o evento, os interessados poderão formar grupos com número ilimitado de integrantes.
Serão premiados com troféus os cinco maiores grupos. Além disso, haverá sorteio de brindes para todos os
inscritos no evento.
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 21 de abril. Os ingressos estão disponíveis no site
www.incentivoesporte.com.br ou na loja Bike e Cia, localizada na Rua José Bonifácio 15-7 – Vila Seabra, em
Bauru/SP. O valor é de R$ 20,00 e cada participante deverá colaborar com dois litros de leite.
Serviço:
1º Ciclotour de Agudos
Data: 22 de Abril
Horário: 6h30 – Início da entrega dos Kits/ 8h00 – Largada
Local: Rod. Mal. Rondon, Zona Rural, Agudos – SP (estacionamento da fábrica da Duratex)
Ingressos à venda no site www.incentivoesporte.com.br ou na loja Bike e Cia.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa –
Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra, Duratex,

Durafloor e Ceusa, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores nos quais atua e a
maior produtora de painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul.
Com sede em São Paulo, possui 24 unidades industriais e florestais estrategicamente localizadas
(Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e
São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex também é
proprietária da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações
estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa) e na versão 2018/2019
do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa – ISE.
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