Duratex abre inscrições para novas turmas do curso
gratuito de Hidráulica
As aulas serão ministradas por profissionais da Escola de Capacitação Deca.
Diferencial desta vez serão os módulos Espaço Aberto, que contemplam instalação e manutenção de
produtos prediais e industriais e de duchas e chuveiros
A Duratex promove, por meio da Escola de Capacitação Deca, e em parceria com o Fundo Social de
Solidariedade de Jundiaí, novas turmas do curso gratuito para capacitação de profissionais em Hidráulica.
Desta vez, o curso traz como diferencial os módulos Espaço Aberto, voltados para instalação e manutenção
específicas, sendo um de produtos prediais e industriais e outro de duchas e chuveiros.
As inscrições já estão abertas para as últimas turmas de 2018 e as aulas são indicadas para pessoas
interessadas em trabalhar no setor da construção civil. É possível fazer inscrição até o mês de dezembro.
No total, são oferecidas 90 vagas, 30 em cada uma das turmas, para pessoas com 18 anos ou mais, residentes
em Jundiaí e com Ensino Fundamental completo*. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF
e Comprovante de Residência.
Essa iniciativa faz parte da Estratégia de Sustentabilidade e de Investimento Social Privado da Duratex.
“Nosso principal objetivo é contribuir para a inclusão social e geração de renda da comunidade local. Entre
os meses de maio e setembro, mais de 90 pessoas já foram beneficiadas. Dois dos treinamentos foram,
inclusive, focados no público feminino e no LGBT, a fim de contribuir para sua entrada no mercado de
trabalho e, consequentemente, para seu empoderamento”, diz Eliane Santos, coordenadora de
Sustentabilidade da Duratex
Assim como nas demais turmas, será feito na Escola de Capacitação Deca, em São Paulo, com aulas
ministradas pelos próprios profissionais da Duratex. Nos dias 22/10 e 11/12 será realizado o curso Espaço
Aberto: instalação e manutenção de produtos prediais e industriais; e no dia 13/11, o curso Espaço Aberto:
instalação e manutenção de duchas e chuveiros.
O conteúdo de cada aula será apresentado em um único dia e contará com uma parada para o almoço e visita
à unidade da Duratex, localizada no bairro da Água Branca, em São Paulo. A alimentação e o transporte serão
oferecidos gratuitamente pela companhia.
As inscrições são presenciais, por isso, é necessário comparecer ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí
- Funss, que fica no Parque da Uva, na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 03, bairro
Anhangabaú. O horário para matrículas é das 13h30 às 16h30, em dias úteis, conforme agenda abaixo.
* Alunos matriculados em cursos em andamento não poderão participar.

ANOTE EM SUA AGENDA
6º Turma - Curso Espaço Aberto Manutenção Predial – Escola de Capacitação Deca
Data: 22/10/2018
Inscrições: até 18/10/2018 ***aberta
7º Turma - Curso Espaço Aberto: Duchas e Chuveiros – Escola de Capacitação Deca
Data: 13/11/2018

Inscrições: até 09/11/2018 (ou até o preenchimento de todas as vagas) **as inscrições abrem 1 semana
antes do início do curso
8º Turma - Curso Espaço Aberto Manutenção Predial – Escola de Capacitação Deca
Data: 11/12/2018
Inscrições: até 07/12/2018 (ou até o preenchimento de todas as vagas) **as inscrições abrem 1 semana
antes do início do curso
Local: Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss)
Endereço: Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 03, bairro Anhangabaú – Jundiaí
Telefone: (11) 4521-2762, 4521-2929 e 4521-6833

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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