Espetáculo de Mamulengos é atração do Espaço Arvorar aos sábados
Programação de final de ano contempla todas as atividades do espaço, mantido pela
Duratex, e inclui o espetáculo com bonecos
O Espaço Arvorar abre as portas aos sábados, do dia 1º a 15 de dezembro, para a
comunidade de Agudos e região. A programação tem como principal destaque o
Espetáculo de Mamulengos “Vem ver a madeira virando brincadeira”, que tem como
objetivo o entretenimento e também a reflexão sobre a inter-relação do homem com o
meio ambiente e, consequentemente, sobre a necessidade de uma atitude consciente
para preservá-lo.
A programação aos sábados também conta com as atividades habituais do Arvorar,
como a visita ao museu e passeios educativos por dentro das trilhas na floresta que
abriga a unidade da Duratex.
Primeiro ano – O Espaço Arvorar acaba de completar um ano de atividades e vem
cumprindo sua missão de disseminar cultura e conhecimento, além de despertar um
novo olhar sobre a madeira. O projeto, desenvolvido pela Duratex por meio do Proac
(Programa de Ação Cultural), lei de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, recebeu
mais de 6,5 mil visitantes, entre alunos de escolas e universidades, grupos especializados
e comunidade da região neste primeiro ano.
Segundo Kauê Silva, analista de Sustentabilidade da Duratex e responsável pelas ações
do Arvorar, a empresa investe em iniciativas culturais com o objetivo de formar cidadãos
conscientes a respeito da relevância da preservação do meio ambiente. “Fazemos
questão que a comunidade do entorno, onde temos unidades industriais e florestais,
possam ter acesso a atividades culturais e, posteriormente, compartilhar a experiência
com as pessoas mais próximas”.
Além da visita presencial, o público interessado também tem a oportunidade de
conhecer um pouco da iniciativa por meio do hotsite Espaço Arvorar
(http://www.duratex.com.br/espaco-arvorar). A página eletrônica oferece um vídeo
tour 360° do projeto, experiência ideal para quem não consegue ir visitar o local.

Serviço
Espaço Arvorar aos sábados
Datas: Dia 1º, 8 e 15 de dezembro
Horário: Das 10 às 16h

Local: Espaço Arvorar (Rodovia Marechal Rondon, km 323 - Fazenda Monte Alegre.
Acesso pela Unidade Agudos, na parte externa, e mais 8 km de estrada de terra
cascalhada.)
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 B3.
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