Duratex leva projeto Futebol de Rua para Uberaba
Atividades baseadas no esporte como desenvolvimento humano serão oferecidas a 160
alunos de escola pública do município
Uberaba, 10 de abril de 2019 – Com o objetivo de tornar as pessoas das comunidades
onde atua mais conscientes sobre cidadania, a Duratex lançará no dia 13 de abril, em
Uberaba (MG), o projeto Futebol de Rua, que vai beneficiar 160 crianças da Escola
Municipal Professora Stella Chaves, no bairro Alfredo Freire.
Realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, o Futebol de Rua é um programa
socioesportivo que apresenta uma proposta educativa, baseada no esporte como
desenvolvimento humano e com o objetivo de potencializar as ações de ensino e
aprendizagem, complementando as ações da rede formal de educação.
As atividades, que acontecerão às terças e aos sábados no contraturno escolar,
contemplam, além das aulas de futebol, práticas pedagógicas, atividades lúdicas e
culturais para a formação de valores cidadãos. Para cada encontro é criado um ambiente
participativo, capaz de dar voz aos alunos, utilizando o diálogo como mecanismo de
interação e resolução das diferenças. Para colocar em prática os fundamentos do
futebol, será realizado um torneio entre os meses de junho e dezembro.
O Futebol de Rua é uma iniciativa prevista na Estratégia de Sustentabilidade da Duratex
e quer estimular e difundir conceitos de cidadania utilizando o esporte. “Estamos
comprometidos em conscientizar sobre a importância do esporte para formação de
jovens mais cidadãos, desenvolvendo a coordenação motora, redução da evasão
escolar, espírito de liderança, melhorar o desempenho escolar, a responsabilidade social
e a disciplina”, explica Eliane Santos, coordenadora de Sustentabilidade da Duratex.

Serviço
Lançamento Projeto “Futebol de Rua” – Uberaba (MG)
Data: 13 de abril
Horário: 9h
Escola Municipal Professora Stella Chaves - Rua Alfredo Peguini Neto, 150 - Bairro
Alfredo Freire
Sobre o projeto
O Instituto Futebol de Rua foi criado em 2006 com a missão de inclusão social através
da prática esportiva. O trabalho do Instituto é estimular a prática esportiva e também
motivar a permanência na escola e incentivar a integração entre aluno, escola, família e
comunidade. Atua em escolas públicas do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro, onde são implantados 26 núcleos ativos. Hoje, cerca de 620 pessoas estão
envolvidas em atividades do Futebol de Rua pela Educação. O público-alvo são crianças

e adolescentes, entre 07 e 17 anos, em situação de risco e exclusão social,
preferencialmente matriculados em escola pública.
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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