Dia Nacional do Caminhoneiro é dia
de destacar os ‘Heróis da Infância’ na Duratex
Unidade da Deca Louças, em João Pessoa, promoverá celebração com entrega de
brindes e folders, além de apresentação de vídeo de orientação aos funcionários
João Pessoa, 14 de setembro de 2018 - A Duratex promove na próxima segunda-feira
(17), a partir das 9 horas, na unidade de Louças da Deca, em João Pessoa, uma recepção especial
em homenagem ao Dia Nacional do Caminhoneiro, celebrado em 16 de setembro. Considerados
como ‘Heróis da Infância’, os profissionais das estradas desempenham papel fundamental na
fiscalização e no combate constante à exploração sexual infantil nas estradas que atravessam o
Estado da Paraíba.
Durante todo o dia, os motoristas que chegarem na unidade serão presenteados com
uma garrafa squeeze e convidados a assistir um vídeo com conteúdo voltado a reforçar o papel
do caminhoneiro no combate às ações de abuso sexual. Haverá também a entrega de folders
exaltando a importância dos profissionais da estrada e seu engajamento na proteção dos
direitos das crianças e adolescentes.
A iniciativa faz parte do projeto ‘Proteger e Sorrir em Rede’, que integra o programa Na
Mão Certa, da organização internacional sem fins lucrativos Childhood Brasil. “A ação vai além
da celebração da data e tem como principais objetivos valorizar os caminhoneiros como um dos
mais importantes grupos de fornecedores da Duratex e sensibilizá-los para que se tornem
agentes de combate aos abusos nas estradas de todo Brasil”, destaca Eliane dos Santos,
coordenadora de Sustentabilidade da Duratex.

Serviço:
Quando: 17 de setembro
Horário: A partir das 9h
Local: Deca Louças – João Pessoa/PB
Endereço: Rua José Antônio Ferreira de Miranda, 1478 - Distrito Industrial

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.

