Duratex apoia projeto esportivo em comunidade de São Paulo

Companhia promove diálogo sobre o consumo consciente no Projeto Lazer na Vila
Contribuir para o desenvolvimento social com iniciativas de conscientização é uma das
práticas da Duratex. Com esse conceito, a companhia, por meio da lei federal de incentivo ao
esporte, apoia, com a marca Deca, o Projeto Lazer na Vila. A iniciativa é liderada pela Fundação
Gol de Letra, organização sem fins lucrativos que contribui com a educação de crianças, jovens e
adultos de comunidades.
No próximo sábado, 24, na Vila Albertina, zona norte de São Paulo, será realizado evento
esportivo Rua de Lazer que será um conjunto de atividades esportivas e educacionais para a
comunidade. Entre os destaques da programação estão atrações como vôlei, basquete, tênis de
mesa e futebol de botão.
A Duratex, por meio da sua marca Hydra, de duchas e torneiras elétricas, terá participação
especial na programação desta data com oficina liderada por voluntários da companhia sobre o
consumo consciente de água e energia. A expectativa é receber cerca de 200 pessoas e, para
garantir o entretenimento das crianças da comunidade, a empresa preparou cartilhas para colorir
com dicas de como utilizar água de forma consciente e como aplicar essas práticas no dia a dia. A
distribuição será gratuita.
“A iniciativa de patrocinar o projeto reforça o nosso compromisso em educar a sociedade
para o consumo mais consciente, que gere menos resíduos e que seja economicamente viável
para a população”, diz Eliane dos Santos, coordenadora de Sustentabilidade da Duratex.
Aberto para crianças, jovens e adultos, o Projeto Lazer na Vila acontece na Vila Albertina
até dezembro deste ano. O objetivo é oferecer atividades recreativas e ampliar as possibilidades
de vínculo e integração da Fundação Gol de Letra com a comunidade.
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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