Duratex lança Mostra do Espaço Arvorar em Bauru
Projeto itinerante destaca a importância da madeira para sociedade
Ampliando o relacionamento com a comunidade local, a Duratex leva a Mostra: A História da
Madeira na Sociedade, uma extensão do Espaço Arvorar, ao município de Bauru, no Estado de São Paulo, a
partir do dia 08 de maio. A mostra tem como objetivo disseminar cultura e conhecimento sobre a
importância da madeira.
A exposição estará instalada no Centro Cultural da cidade e, para a inauguração, será realizada uma
contação de história tendo a madeira como tema central para alunos de 13 e 14 anos de idade e
professores da entidade CIPS - Consórcio Intermunicipal da Promoção Social que estarão presentes no
lançamento. Além disso, representantes do poder público do município e apoiadores da iniciativa farão
parte desta abertura.
A ação é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado (PROAC) e tem a proposta de
ser itinerante para propagar o tema em cidades do entorno onde a Duratex possui unidades de negócio.
Segundo Eliane Santos, coordenadora de Sustentabilidade da Duratex, tanto o Espaço Arvorar
quanto a Mostra itinerante fortalecem o compromisso da companhia em disseminar conhecimento e
formar cidadãos conscientes sobre a importância de práticas sustentáveis. “O projeto busca atingir
moradores das cidades por onde passa e envolver a população nas ações socioculturais desenvolvidas pela
empresa”, afirma.
ANOTE NA AGENDA
Mostra Espaço Arvorar
Data: 08/05 a 28/05
Horário: a partir das 14h
Local: Centro Cultural de Bauru – Bauru/SP
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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