Duratex apoia iniciativa de limpeza do Rio Taquari

Evento acontecerá no dia 24 de março, pela manhã, e tem como objetivo conscientizar a
população, empresas e sociedade civil sobre a limpeza e preservação do Rio Taquari
No dia 24 de março, sábado, acontecerá uma ação ambiental de limpeza do Rio Taquari, no
Rio Grande do Sul. A iniciativa envolverá o poder público, instituições, empresas e universidades e
conta com o apoio da Duratex, que estimula cada vez mais ações que garantam a preservação do
meio ambiente. Voluntários e colaboradores da unidade da empresa na cidade participarão de
ações das 9h às 13h, às margens do Rio Taquari.
“O objetivo da iniciativa é conscientizar a população, as empresas e a sociedade civil sobre
a importância de cuidar do Rio Taquari e mantê-lo limpo e saudável. Essa ação socioambiental visa
a disseminação do conceito de sustentabilidade, educando e propondo soluções à comunidade,
inclusive em desafios locais”, diz Israel Reis, analista de Meio Ambiente da Duratex.
Colaboradores da empresa contribuirão para a limpeza das margens do rio. A Duratex
doará luvas aos voluntários da ação. Na ocasião também haverá entrega de bonés, camisetas,
botas e garrafas de água, que estarão à disposição dos envolvidos durante todo o período. Um
almoço aos voluntários e participantes do projeto será servido ao final da ação.
Todos os resíduos coletados passarão por uma análise criteriosa e serão direcionados pela
Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Taquari ao local correto para descarte. Os
materiais recicláveis serão encaminhados à instituição responsável pelo reaproveitamento.
“Queremos unir forças e contribuir para a preservação do meio ambiente em nome do interesse
comum: ver o rio novamente saudável”, afirma Reis.
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.
PLANIN – Assessoria de Imprensa da Duratex
Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe - Tel. 11. 2138-8900 - www.planin.com
E-mail: duratex@planin.com
Tel.: 11. 2138-8930

