Duratex levará ensino empreendedor e formação a
jovens de Urussanga
Parceria entre Ceusa e Abadeus estimula o protagonismo entre os jovens
Urussanga, 26 de março de 2019 – Para promover o empreendedorismo juvenil e
ampliar as oportunidades de inserção dos jovens de Urussanga no mercado de trabalho,
a Duratex firmou neste mês, por meio da marca Ceusa, uma importante parceria com a
Associação Beneficente Abadeus e a Secretaria de Assistência Social, pelo Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).
O projeto Jovens Talentos Empreendedores, que realiza um trabalho de destaque com
adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Criciúma, terá sua primeira
turma na cidade de Urussanga a partir de abril oferecendo orientação profissional,
desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para o mercado e
incentivando o protagonismo e o empoderamento destes jovens.
A iniciativa, pioneira em Urussanga, está alinhada com a Estratégia de Investimento
Social da companhia que tem como propósito contribuir com o desenvolvimento das
regiões onde atua. “A Duratex mantém um diálogo com a comunidade e considera
essencial abrir horizontes e ajudar na ampliação de oportunidades para jovens no
mercado de trabalho. É também uma maneira de impulsionar o desenvolvimento
educacional e econômico dessas regiões”, afirma Daniela Vieira, analista de
Sustentabilidade da Duratex.
“Já apoiamos este projeto da Abadeus e sabemos de sua importância na preparação dos
jovens e também na mudança que proporciona na vida desses adolescentes. Por esse
motivo, a Ceusa ampliou a parceria e ajudou na implementação desse projeto também
em Urussanga”, garante especialista jurídica da Ceusa, Ariadva F.R.L. Formigoni.
A Abadeus atua no mercado desde 1960 com a profissionalização dos jovens desde o
final da década de 90. “Nós já temos uma parceria de longa data com a Ceusa e será
uma honra iniciarmos este projeto com a utilização do FIA - Fundo para Infância e
Adolescência em Urussanga”, garante a diretora executiva da Abadeus, Shirlei Monteiro.
Sobre o projeto Jovens Talentos Empreendedores
A iniciativa, que terá início neste ano de 2019 em Urussanga, conta com aulas duas vezes
por semana no contraturno escolar. O curso tem carga horária de 40 horas, material
pedagógico incluso, além de formatura com entrega de certificado de conclusão do
curso. A iniciativa tem como público-alvo os estudantes da rede de ensino de Urussanga
e jovens encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social na faixa etária

também de 14 anos. Em Criciúma, o projeto já atendeu 328 jovens, destes 154
ingressaram no mercado de trabalho e 4 foram contratados pela própria Ceusa.
Os interessados podem entrar em contato para mais informações no telefone: 34654776.

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 23 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
2019/2020 da B3 - ISE.

