Campanha da Duratex doa
mais de 13 mil litros de leite
Segunda edição da campanha Copo Cheio, que reuniu todas as Unidades de Negócio
Madeira, bateu recorde de arrecadação e ajudou 31 instituições em 11 municípios
A segunda edição da campanha Copo Cheio arrecadou 13.449 litros de leite que foram
doados para 31 instituições do entorno de suas unidades, totalizando 11 municípios
atendidos. O número de arrecadação este ano foi mais de 300% maior que a ação de
2017, quando 4.122 litros foram arrecadados e doados. Na primeira edição, apenas os
colaboradores das unidades florestais participaram da ação. Este ano, as equipes das
fábricas de painéis também participaram da campanha, incluindo as unidades de
Agudos, Lençóis Paulista, Botucatu e Itapetininga, em São Paulo; Uberaba e Estrela do
Sul, em Minas Gerais; e Taquari, no Rio Grande do Sul.
A iniciativa surgiu com o objetivo de integrar os colaboradores e ainda voltar a atenção
deles para as necessidades das comunidades do entorno de cada uma das unidades
fabris e florestais, criando vínculos com a comunidade local. “Tudo começou com a ideia
de aproximar nossos colaboradores da comunidade e o retorno tem sido ótimo com
forte engajamento das duas partes. Além disso, ações como essas estão alinhadas aos
compromissos de Relacionamento com as Comunidades e Desenvolvimento Local que
assumimos em nossa Estratégia de Sustentabilidade”, explica o engenheiro de Meio
Ambiente, Lennon Franciel Neto, um dos organizadores da campanha.

Serviço
Instituições beneficiadas:
AGUDOS (SP)
•Abrigo Vicentino de Agudos
•APAE de Agudos
•Centro de Educação Infantil Lar da Criança Agudense
•Renascer
•Casa do Câncer
LENÇÓIS PAULISTA (SP)
•APAE Lençóis Paulista

BOTUCATU (SP)
•Sociedade de Assistência Social Apostólica e Missionária
•Botucatu Nutras
•Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga
ITAPETININGA (SP)
•Mãos à Obra
•Nosso Lar
•GAADI
•Lar São Vicente de Paula
•Semeia
UBERABA (MG)
•Sanatório Espírita de Uberaba
•EMEI Professora Zita Therezinha
•Projeto Meninos e Meninas
•Residência Inclusiva Vovó Touca
•Congregação Cristã no Brasil
VERÍSSIMO (MG)
•Lar de Assistência Social Doca Sabino
PRATA (MG)
•Escola Municipal Afonsina Maria de Jesus
ESTRELA DO SUL (MG)
•APAE de Estrela do Sul
ROMARIA (MG)
•APAE de Romaria

NOVA PONTE (MG)
•APAE de Nova Ponte
DOLEARINA
•Creche Padre Jesualdo
TAQUARI (RS)
•Lar São José
•Asilo Pella Bethania
•CEACAT
•Pastoral Social
•Hospital São José
•Lar do Idoso Porto Seguro

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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