Duratex abre inscrições para curso gratuito de Hidráulica Básica

Em parceria com Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, iniciativa deve beneficiar, ao longo
de 2018, mais de 150 pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social no município.
Comprometida em promover o desenvolvimento local das comunidades em que atua,
a Duratex firmou parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) para oferecer
capacitação gratuita em Hidráulica Básica para a população do município. As inscrições para a
primeira turma já estão abertas. A partir dessa terça-feira, dia 17 de abril, das 13h30 às
16h30, os interessados poderão comparecer ao prédio do Funss para se inscrever. O curso é
indicado para pessoas interessadas em trabalhar no setor da construção civil.
O treinamento será ministrado na Escola Deca de Capacitação, em São Paulo, pelos
próprios profissionais da Deca. No total, serão oito turmas ao longo do ano de 2018. A
expectativa é de que mais de 150 moradores da região sejam beneficiados pela iniciativa.
“Queremos contribuir para que pessoas em situação de vulnerabilidade social da nossa
comunidade tenham a oportunidade de se profissionalizar e gerar renda a partir dessa
capacitação, colaborando para a redução da desigualdade econômica no município de Jundiaí”,
explica Kauê Silva, analista de Sustentabilidade da Duratex.
No total, serão oferecidas 30 vagas nesta primeira turma para pessoas com 18 anos ou
mais, residentes em Jundiaí e com Ensino Fundamental completo. Alunos matriculados em
cursos em andamento não poderão participar. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar
RG, CPF e Comprovante de Residência.
O curso acontecerá no dia 02 de maio, das 8h30 às 16h, e será divido em dois módulos.
O primeiro trará noções básicas sobre hidráulica e o segundo contará com uma visita técnica
à fábrica da Deca Metais no bairro da Água Branca, em São Paulo. A alimentação e o transporte
serão oferecidos gratuitamente aos alunos. Para mais informações, os interessados podem ligar
para os telefones (11) 4521-2762, 4521-2929 e 4521-6833.
A iniciativa integra o eixo Educação da Estratégia de Investimento Social Privado da
Duratex e está alinhada com a Estratégia de Sustentabilidade da companhia, que prevê até o
ano de 2025 o cumprimento de cinco metas voltadas exclusivamente ao Relacionamento com
Comunidades e Desenvolvimento Local das regiões onde está presente.

ANOTE EM SUA AGENDA
Inscrições para Curso Básico de Hidráulica – Escola Deca de Capacitação
Data: 17/04/2018 a 20/04/2018 (ou até o preenchimento de todas as vagas)
Horário: Das 13h30 às 16h
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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