Espaço Arvorar recebe crianças e moradores em
situação de rua da comunidade de Agudos
Intercâmbio sociocultural entre crianças e moradores em situação de rua será
intermediado por voluntários do D+ Valor, programa de voluntariado da Duratex. Ação
contempla educação ambiental e oficina de pintura
O Espaço Arvorar, projeto desenvolvido pela Duratex, por meio da lei de incentivo à
cultura do Estado de São Paulo (Proac), levará uma nova atividade à comunidade de
Agudos e região. No dia 14 de novembro, uma ação especial vai promover o intercâmbio
entre cerca de 40 crianças de 7 a 10 anos do Lar da Criança Agudense, 15 moradores em
situação de rua atendidos pela Casa de Passagem de Bauru e cerca de 10 colaboradores
voluntários da Duratex.
Os convidados conhecerão a história da madeira, participarão de atividades educativas
e, no final, haverá uma oficina de pintura em tela, momento em que poderão traduzir
artisticamente como foi a experiência que viveram.
O evento é promovido por meio do programa de voluntariado da Duratex, o D+ Valor,
que tem como principal objetivo promover a doação de tempo e incentivar a
convivência entre os colaboradores da companhia e suas comunidades do entorno. Esse
encontro pretende proporcionar a todos momentos de interação e troca de
experiências, segundo Débora Spitzcovsky, da área de Sustentabilidade, que é
responsável pelo programa de voluntariado da Duratex.
“A partir de eventos como esse, nossos colaboradores voluntários têm a oportunidade
de conhecer outras realidades e viver novas experiências que acreditamos agregar ao
seu desenvolvimento pessoal e profissional, além de fortalecer nosso relacionamento
com as comunidades locais. Os laços estabelecidos são muito mais fortes e
significativos”, destaca Débora.
O Espaço Arvorar 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.
A página eletrônica oferece aos interessados um vídeo-tour 360° do projeto, além de
conteúdos didáticos que podem ser usados em sala de aula por educadores.

Serviço:
Data: 14 de novembro
Horário: Das 14h30 às 16h30
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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