No mês dos Idosos, Duratex incentiva
colaboradores a visitar asilos do seu entorno
Por meio do programa de voluntariado D+ Valor, 350 colaboradores da companhia
dedicaram seu tempo para levar bons momentos a mais de 700 idosos que vivem em
situação de vulnerabilidade social em asilos das comunidades do entorno da empresa
São Paulo, 23 de setembro de 2018 – Neste mês dos Idosos, o D+ Valor,
programa de voluntariado da Duratex, mobilizou 350 colaboradores em visitas a 19
asilos localizados no entorno do escritório central e das unidades industriais e florestais
da companhia em todo o Brasil. Batizada de D+ Amor, a campanha teve como principal
objetivo incentivar os voluntários a compartilhar seu bem mais precioso, o tempo, com
idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social nas comunidades onde a
empresa atua.
“Ajudar as nossas entidades do entorno e, mais do que isso, oferecer aos nossos
colaboradores a oportunidade de conhecer e trocar afeto e experiências com aqueles
que vivem nesses locais são premissas das ações de voluntariado que promovemos, em
alinhamento com os compromissos de Relacionamento com as Comunidades e
Desenvolvimento Local que assumimos em nossa Estratégia de Sustentabilidade”,
explica Débora Spitzcovsky, da área de Sustentabilidade, que é responsável pelo
programa de voluntariado da companhia.
As visitas aconteceram em asilos das cidades de Agudos, Itapetininga, Lençóis
Paulista, Jacareí, Jundiaí e São Paulo, no Estado de São Paulo; Uberaba, Nova Ponte e
Estrela do Sul, em Minas Gerais; Taquari e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul; Tubarão
e Urussanga, em Santa Catarina; Aracajú, no Sergipe; João Pessoa, na Paraíba; Recife,
em Pernambuco e Queimados, no Rio de Janeiro. Em cada entidade visitada, diferentes
atividades foram promovidas pelos colaboradores voluntários, a fim de proporcionar
aos idosos incontáveis bons momentos e conversas de qualidade. Entre elas, bingo,
karaokê, rodas de violão, cafés da tarde colaborativos, pintura e manicure.
O programa de voluntariado D+Valor da Duratex conta com três eixos de
atuação: Cidadania, Educação e Meio Ambiente, que estão em sinergia com os eixos da
Estratégia de Investimento Social Privado da companhia, a fim de garantir geração de
impacto positivo cada vez maior nas comunidades onde a empresa atua.
Entre outras iniciativas, o programa promove oficinas ambientais em escolas
públicas e privadas do entorno das unidades da Duratex, oferece capacitação
profissional a jovens em situação de vulnerabilidade social e faz campanhas solidárias

em prol de idosos, crianças, pessoas com deficiências físicas e mentais e moradores em
situação de rua das comunidades locais.

Serviço
Instituições visitadas:
Agudos (SP) – Abrigo Vicentino
Aracajú (SE) – Asilo Rio Branco
Estrela do Sul (MG) - Lar dos Idosos São Vicente
Itapetininga (SP) – Lar São Vicente de Paulo
Jacareí (SP) – Asilo Frederico Ozanam
João Pessoa (PB) – Asilo Vila Vicentina Júlia Freire
Jundiaí (SP) – Lar Nossa Senhora das Graças
Lençóis Paulista (SP) – Lar Nossa Senhora dos Desamparados
Nova Ponte (MG) - Lar dos Idosos Padre Panfilio
Queimados (RJ) – Centro Bom Samaritano para Terceira Idade
Recife (PE) – Abrigo São Francisco de Assis
São Leopoldo (RS) – Pensionato Sono Tranquilo
São Paulo (SP) – Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas e Lar das Mãezinhas
Taquari (RS) – Asilo Pella Bethânia
Tubarão (SC) - Abrigo dos Velhinhos de Tubarão
Uberaba (MG) – Residência Inclusiva Vovó Touca de Uberaba
Urussanga (SC) – Asilo São Vicente de Paulo

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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