Duratex promove oficinas de percussão para crianças de
Itapetininga
Projeto “De Palma em Palma” tem como objetivo desenvolver a musicalidade e promover a
inclusão social de crianças da rede pública de ensino dos 6 aos 11 anos
Itapetininga (SP), 8 de abril de 2019 – Comprometida em realçar a importância de práticas
culturais, a Duratex lança no próximo dia 26 de abril o projeto “De Palma em Palma” no
município de Itapetininga (SP), com oficinas de percussão gratuitas para 126 crianças, de 6 a 11
anos, da rede pública de ensino.
As atividades terão duração de 3 meses e, além de desenvolver habilidades como afinação,
ritmo e execução de sons nos diversos instrumentos de percussão disponibilizados, explora a
criatividade das crianças, ampliando o seu universo cultural e as perspectivas de
profissionalização nas artes. Ao final do projeto, os alunos farão apresentações em uma Mostra
Cultural, gratuita e aberta a toda a população local.
Realizado por meio da Lei Rouanet, o projeto – que acontece em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura -, na escola EMEF Leonoar Vieira Melim, beneficiará crianças
em situação de vulnerabilidade social promovendo a expressão e o protagonismo por meio da
arte. De Palma em Palma também fomenta o trabalho do artista local, selecionado para fazer
parte do projeto por meio de um criterioso processo. A escolha da percussão não é acidental,
segundo o artista responsável Cristian Ayres, pois esses instrumentos são encontrados em todas
as culturas desde o início da civilização humana, representam a alma do povo brasileiro e, em
especial, a população negra.
O De Palma em Palma faz parte da Estratégia de Sustentabilidade da Duratex e visa a estimular
e a difundir conceitos de cidadania utilizando a cultura, a arte e a educação nas localidades em
que a companhia atua. “Oferecemos às crianças e jovens atividades culturais, pois acreditamos
no crescimento pessoal e artístico que a cultura traz”, explica Eliane Santos, coordenadora de
Sustentabilidade da Duratex.

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.
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