Duratex convida a comunidade para
o Sarau ‘Cantos e Encantos no Arvorar’
Em 30 de agosto, moradores de Agudos (SP) e região poderão curtir música, poesia e descontração
em espaço que inspira cultura e história
São Paulo, 24 de agosto de 2018 – A música e a poesia vão invadir o Espaço Arvorar no
próximo dia 30 (quinta-feira), a partir das 19h30. A Duratex convida a comunidade de Agudos (SP)
e região para conferir de perto o sarau “Cantos e Encantos no Arvorar”. Serão apresentados ao
público trabalhos inéditos e/ou já publicados, além de espontâneos, fomentando a cultura local.
O Sarau Cantos e Encantos teve como inspiração os tradicionais encontros lítero-musicais
de Agudos, que aconteceram nos últimos 20 anos, como as “Noites Cancioneiras” e “Acordando as
Palavras”. Na época, as apresentações eram realizadas em diferentes locais, como o Seminário
Santo Antônio, Biblioteca Comunitária, entre outros.
Além do Sarau, o Espaço Arvorar, projeto desenvolvido pela Duratex, por meio da lei de
incentivo à cultura do Estado de São Paulo (Proac), com a missão de disseminar cultura e
conhecimento, mantém programação diversificada para atender à comunidade, além do
agendamento de visitas. Com o objetivo de aumentar o alcance e estimular a visita do público em
geral

ao

local,

a

Duratex

também

lançou

um

hotsite

do

Espaço

Arvorar

(http://www.duratex.com.br/espaco-arvorar). A página eletrônica oferece um vídeo tour 360° do
projeto aos interessados.
Segundo Eliane Santos, coordenadora de Sustentabilidade da Duratex, a companhia tem o
compromisso de disseminar conhecimento para formar cidadãos conscientes sobre a relevância da
adoção de práticas sustentáveis. “Fazemos questão que as pessoas conheçam o Espaço Arvorar para
que possam vivenciar de forma lúdica a história da madeira e seus infinitos usos.”

Serviço
Sarau ‘Cantos e Encantos no Arvorar’
Data: 30 de agosto
Horário: 19h30
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 BM&FBovespa – ISE.
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