Duratex promove oficinas culturais de dança urbana em
São Leopoldo
Projeto “De Palma em Palma” tem como objetivo desenvolver a criatividade e promover a
inclusão social de crianças da rede pública de ensino dos 6 a 11 anos
São Leopoldo (RS), 8 de abril de 2019 – Comprometida em realçar a importância de práticas
culturais, a Duratex lança no próximo dia 12 de abril o projeto “De Palma em Palma” no
município de São Leopoldo (RS), com oficinas culturais de dança urbana para 130 crianças de 6
a 11 anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves.
As atividades terão duração de 3 meses com o objetivo de desenvolver aptidões como
coordenação motora, postura, equilíbrio, flexibilidade e resistência do corpo. Ao final, em 12 de
julho, os alunos farão apresentações em uma mostra gratuita sobre o projeto para toda a
população local.
Realizado por meio da Lei Rouanet - que acontece em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura -, o projeto visa atender crianças em situação de vulnerabilidade social e tem
como principal objetivo promover a expressão por meio da arte e a inclusão social. Em São
Leopoldo foi escolhida a dança urbana, sendo uma de suas vertentes a dança de rua, que ganhou
projeção no início da década de 1990 no Brasil. Segundo a artista local Graciela Souza, que irá
orientar as atividades, além de fomentar a cultura local, “a ideia é oferecer aos alunos
aperfeiçoamento e maior conhecimento de uma das modalidades de dança mais praticadas no
País”.
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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