Duratex leva à Agudos oficina gratuita
de Teatro de Mamulengos
Fundamentos, história e técnica serão ministrados pelo Mestre Valdek
São Paulo, 04 de setembro de 2018 - A arte dos bonecos que encanta gerações. Assim é
chamado o Teatro de Mamulengos, um formato tipicamente brasileiro que utiliza fantoches feitos
de madeira e um bonequeiro que dá vida e voz aos personagens. A Duratex, em parceria com a
SOPA Comunicação, por meio do Proac, promoverá entre os dias 10 e 14 de setembro, oficinas
gratuitas de teatro de Mamulengos, com o Mestre Valdek de Garunhus – uma referência nessa arte.
Durante as oficinas, que fazem parte do projeto Vem Ver a Madeira Virando Brincadeira,
será possível confeccionar e manipular os bonecos, aprender as técnicas de improviso e fala, além
da produção de um espetáculo de Mamulengos. A partir da formação, serão selecionadas duas
pessoas para realizar apresentações no Espaço Arvorar – projeto desenvolvido pela Duratex, por
meio do Proac, com a missão de disseminar cultura e conhecimento e promover interação sobre a
história da madeira na sociedade, localizado em Agudos.
Segundo Eliane Santos, coordenadora de Sustentabilidade da Duratex, o compromisso da
companhia em disseminar conhecimento visa a formação de cidadãos conscientes sobre a
relevância da adoção de práticas sustentáveis. “Por meio de oficinas e atividades lúdico
educacionais como essa é possível transformar vidas e o meio em que vivemos”.
Os interessados em participar das oficinas devem ter mais de 18 anos. As vagas são limitadas
e as inscrições devem ser feitas pessoalmente, até 6 de setembro, na Diretoria de Cultura e por email, até 10 de setembro.

Serviço
Oficina Gratuita Teatro de Mamulengos
Quem pode participar: Maiores de 18 anos
Data das oficinas: 10 e 14 de setembro
Horário: Das 8 às 18h
Local: Rua Capitão Francisco Avato, 235 - Agudos
Inscrições:
• Pessoalmente
- Até 6 de setembro, na Diretoria de Cultura
Av. Sargento Andirás, 183 – Centro – Agudos
•

E-mail

Até 10 de setembro
mamulengoinscricao@gmail.com

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,
Ceusa, Duratex e Durafloor, 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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