Espaço Arvorar comemora primeiro aniversário
com estreia do Espetáculo de Mamulengos
Programação especial também contempla apresentação da Orquestra do Projeto Guri,
de Lençóis Paulista, oficinas ambientais, roda de discussão e trilha ecológica
São Paulo, 22 de outubro de 2018 – O Espaço Arvorar, localizado em Agudos,
celebra nesta quinta‐feira (25/10) seu primeiro aniversário com uma programação
especial que terá como destaque a estreia do Espetáculo de Mamulengos intitulada
“Vem ver a madeira virando brincadeira”. Conduzido pelo mestre Valdeck, reconhecido
como referência nessa arte popular, a temática da apresentação levará a plateia a
refletir sobre a inter‐relação do homem com o meio ambiente e, consequentemente, a
necessidade de uma atitude consciente e cidadã para preservá‐lo.
A programação contará também com apresentação musical da Orquestra do
Projeto Guri, de Lençóis Paulista, além de oficinas ambientais, roda de diálogo com
temática ambiental e passeios educativos por dentro das trilhas da Florestal da Duratex.
Os alunos da Escola Municipal Profº Fausto de Marco e do SESI de Agudos vão conferir
as primeiras atividades. Representantes do poder público de Agudos, Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo e colaboradores da companhia também participarão deste
dia de estreia.
O Espaço Arvorar já recebeu cerca de 5.500 visitantes, entre escolas,
universidades, grupos especializados e comunidade da região visitaram o Espaço
Arvorar até outubro. Desenvolvido pela Duratex, por meio do Proac (Programa de Ação
Cultural), legislação de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, o espaço tem a
missão de disseminar cultura e conhecimento e ainda promover interação sobre a
história da madeira na sociedade, além de despertar nos visitantes a consciência
ambiental.
Segundo Eliane Santos, coordenadora de Sustentabilidade da Duratex, “faz todo
sentido comemorar com a comunidade de Agudos e região este momento tão especial.
Levamos cultura a população local, por meio do Arvorar e, neste evento, trazemos novas
atrações ao Espaço”.
Além de oferecer a experiência da visitação, o público interessado também tem
a oportunidade de conhecer um pouco da iniciativa por meio do hotsite Espaço Arvorar
(http://www.duratex.com.br/espaco‐arvorar). A página eletrônica oferece um vídeo
tour 360° do projeto, experiência ideal para quem não consegue visitar o local.
O Teatro de Mamulengos e o Espaço Arvorar estarão abertos à população
diariamente, mediante agendamento, pelo e‐mail: arvorar@duratex.com.br

Serviço
Aniversário Espaço Arvorar
Data: 25 de outubro
Horário: Das 14 às 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.)
Programação
14h – Recepção
14h30 – Abertura
14h45 – Espetáculo de Mamulengos
15h15 – Visita ao Espaço Arvorar
16h30 – Encerramento

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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