Duratex promove o Dia do Grafite
em duas escolas de São Leopoldo
Além de workshop coordenado pelo grafiteiro Bart, alunos realizarão pintura coletiva de muro com
ilustração vencedora de concurso
O Caminhos da Água, projeto apoiado pela Duratex, promoverá o Dia do Grafite nas escolas
municipais de ensino fundamental Maria Edila da Silva e Paul Harris, em São Leopoldo, nos dias 22
e 23 de agosto, às 9h, com a participação do grafiteiro Bart. Antes de iniciar os desenhos, 30 alunos
de cada escola, do 6º ao 9º ano, participarão de um workshop de grafite e farão a pintura coletiva
do muro da escola com a ilustração selecionada por meio de um concurso em que 24 escolas do
município participaram.
A iniciativa surgiu com o objetivo de levar as crianças a refletirem sobre o tema água,
questões de disponibilidade hídrica, saneamento e uso consciente. Além de aprender sobre o
assunto, elas foram incentivadas a criar desenhos, dando asas à imaginação e criatividade. Para esta
ação, foram envolvidos 21 educadores previamente capacitados e mais de 1.200 alunos. Das 120
ilustrações recebidas, 14 finalistas foram pré-selecionadas e duas delas foram escolhidas por uma
banca formada por representantes da Duratex, coordenadores do projeto, Secretário de Educação,
Secretário de Meio Ambiente e o Diretor de Cultura de São Leopoldo e serão grafitadas no muro.
Após o Dia do Grafite, o projeto Caminhos da Água também promoverá, no mês de
setembro, uma exposição com todas as ilustrações feitas pelos alunos.

Serviço:
Dia do Grafite – Projeto Caminhos da Água
Dia 22/8 – a partir das 9h
Escola Maria Edila da Silva

Dia 23/8 – a partir das 9h

Escola Paul Harris

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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