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Não jogue esse jornal na rua. No papel deste informativo tem caulim.

Casa Imerys retorna
às atividades este mês

Mais de 6 mil atendimentos realizados em 2017. Esse foi o balanço do trabalho feito nas três unidades da Casa Imerys,
maior projeto social da mineradora no
Pará. O resultado é motivo para comemoração e também estímulo para o retorno às
atividades, previsto para este mês.
Ficamos muito felizes em saber que
contribuímos para a transformação social por meio do projeto. É uma emoção muito grande ver relatos de pessoas
que após receberem a formação na Casa
Imerys se tornaram donas do próprio negócio. Um dos bons exemplos dessa transformação social é Maria Dias, moradora
da Vila do Conde. Ela trabalhava como
faxineira, mas sempre nutriu o sonho de

ser uma empreendedora de sucesso. A
oportunidade veio com o curso de informática básica e avançada na Casa Imerys.
“Foi uma chance única. Não pensei duas
vezes depois de concluir o curso. Montei
uma lan house, que é de onde tiro o sustento da minha família. O meu empreendimento também dá oportunidade de
trabalho para as pessoas. Sou muito grata
e feliz por essa conquista”, declara Maria.

Nas Casas Imerys da Vila do Conde e
do Bairro Industrial as atividades estarão
voltadas para a educação e capacitação, reforço escolar, qualificação profissional para
o mercado de trabalho, inclusão digital,
musicalização, educação ambiental e geração de renda empreendedorismo social.

Segurança em primeiro lugar
As operações da Imerys no Pará demandam a construção de bacias para a contenção dos rejeitos: são seis unidades construídas, sendo apenas duas em operação. Todas atuam de acordo com a legislação vigente e, como parte do compromisso de fazer sempre mais do que pede a lei, a companhia atualizou o plano de
segurança para gestão das bacias.
A Imerys também investe em tecnologia para reforçar a segurança nas operações. As bacias são monitoradas 24 horas por dia e são realizadas inspeções
diárias, por equipes devidamente treinadas e capacitadas. Além disso, entidades externas e consultorias especializadas realizam auditorias a cada três meses.
Com essas medidas, a empresa garante a segurança dos empregados e das comunidades vizinhas às operações.

SEM BARRAGENS
As unidades da Imerys localizadas em Ipixuna do Pará e Barcarena, não têm
barragens, mas sim bacias. Veja a diferença:
• BARRAGEM: é feita utilizando área e materiais naturais, normalmente em
lugares altos, sendo uma barreira que impede o fluxo de água e materiais
sólidos armazenados.
•

BACIA: é uma cavidade na terra com quatro paredes, semelhante a uma
piscina, na qual o solo é protegido por uma manta. Elevações (taludes) nas
laterais reforçam a contenção dos materiais depositados.

Alunos do Musicarte
encantam visitantes da
Imerys dos Estados Unidos
Representantes da Imerys nos
Estados Unidos, que visitaram as
instalações da empresa no Pará,
entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, foram
recebidos com música e alegria pelo grupo
Musicarte, de Vila do Conde, em Barcarena.
Com repertório diversificado, o grupo encantou
os convidados com apresentações do coral e
execução de instrumentos como flautas, violões,
percussão e saxofones.

Casa Imerys comemora
sucesso de 2017
Uma intensa programação cultural foi
realizada na Praça Matriz de Vila do Conde,
para comemorar o sucesso obtido em 2017
pela Casa Imerys que, há seis anos contribui
para o desenvolvimento das comunidades e já
beneficiou mais de 14 mil pessoas com cursos
de capacitação, inclusão social, reforço escolar,
atividades esportivas, oficinas de lazer e ações de
promoção de saúde.
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