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IMERYS RECEBE
PRÊMIO DA REDES E DO IEL
A

Imerys conquistou duas premiações
nos últimos meses. Em agosto, ela
recebeu menção honrosa na categoria Percentum, durante a sexta edição do Prêmio
Redes de Desenvolvimento, promovido
pela Redes – Inovação e Sustentabilidade
Econômica, do Sistema FIEPA. O prêmio
tem o objetivo de reconhecer as empresas
que apoiam o mercado local.
Em 2017, a empresa realizou
64% das suas compras no Pará,
incrementando a economia do Estado.
“Participar do programa Redes, como
empresa mantenedora, promove o
desenvolvimento sustentável no Estado,
o que está alinhado diretamente com os
valores da Imerys”, comentou Júlio Oliveira,

gerente de Suprimentos.
O programa Jovens do Amanhã,
desenvolvido pela Imerys foi o grande
vencedor do Prêmio IEL de Estágio
deste ano, na categoria Empresa
Destaque. A proposta do programa é
aliar conhecimento acadêmico com
a experiência vivencial do ambiente
de trabalho, complementando com
a prática dos temas abordados em
sala de aula pelos professores. Quem
participa do programa garante que é uma
oportunidade única. “Desde o início do
estágio estamos recebendo treinamentos
que realmente nos desenvolvem como
profissionais. Esses dias que estou aqui
já foram decisivos para a minha carreira.

É a minha primeira experiência fora da
universidade”, explica Juliana Segtowick,
participante do programa.

A Imerys segue firme rumo a
ISO 26000, norma internacional
de Responsabilidade Social que
surgiu em 2010. O documento foi
construído por representantes de
54 países e foi a primeira vez que
um brasileiro, o engenheiro Jorge
Cajazeira, presidiu o Comitê para a
elaboração da documento. Não é
uma norma certificável, no entanto
a ISO 26000 contém diretrizes e
serve como um importante norte
para as corporações. Os princípios

básicos são: Responsabilidade;
Transparência, Comportamento
Ético; Consideração pelas
partes interessadas; Legalidade;
Normas Internacionais e Direitos
Humanos. É responsabilidade
social das empresas implantarem
essa ISO e utilizá-la como guia
para os negócios, pois envolve
temas essenciais como, Direitos
Humanos; Práticas de Trabalho;
Meio Ambiente; Combate à
Corrupção e Propina e outros.

No papel deste informativo tem caulim.

AQUI TEM RESPONSABILIDADE SOCIAL

IMERYS
PARTICIPA
DE FEIRAS
AGROPECUÁRIAS
PARAENSES

A

Imerys marcou presença
nas feiras agropecuárias dos
municípios de Tomé-Açu e de Paragominas. No estande “Aqui Tem
Caulim”, o visitante conheceu as
operações da Capim, o processo
produtivo do caulim e as ações de
responsabilidade social.
Os visitantes puderam
conhecer as aplicações do

caulim no dia a dia das pessoas.
“Fiquei feliz de ter esse contato
e conhecer mais sobre a
empresa. Uma operação de
mineração como essa é muito
importante para o município,
pois movimenta o comércio e
também oferece oportunidades
de trabalho”, avaliou a professora
Macilena Oliveira.

“Esse tipo de participação
nas feiras agropecuárias mostra
o quanto a empresa está
contribuindo para o crescimento
da região, e nós ganhamos
mais conhecimento sobre o
minério para repassarmos
aos nossos alunos”, comentou
Zaira de Oliveira, professora do
município de Ipixuna.

ALUNOS APRENDEM SOBRE MINERAÇÃO
COM ANUARINHO DO SIMINERAL

A

Casa Imerys, principal projeto social desenvolvido pela
Imerys, encerrou o primeiro semestre de suas atividades com chave
de ouro. Além de ter atendido 2225
pessoas nas duas casas em Barcarena e uma em Ipixuna do Pará, ainda
realizou uma atividade na qual
apresentou para os alunos do ensino
fundamental dos dois municípios a
importância das atividades envolvidas
na mineração.
A programação levou informação
de maneira lúdica e didática para
cerca de 300 crianças atendidas pelo
projeto. A Escola Bom Pastor, em
Ipixuna do Pará, recebeu o geólogo
da PPSA Paulo Costa para explicar
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como a ciência está presente no cotidiano. “As
crianças entenderam bem, levei minha coleção
de fósseis e minerais e fiquei feliz de ver que
eles já tinham uma certa noção e também se
interessaram muito”, conta ele.
A ação foi elaborada em torno do Anuarinho
da Mineração, publicação infantil encartada no
Anuário Mineral do Pará, que traz informações
sobre a mineração no Estado com personagens
divertidos, historinhas, jogos e ilustrações. “É
extremamente positivo para todos os lados:
os colaboradores passam a conhecer melhor
o local em que a empresa está inserida e
os comunitários conhecem mais sobre a
mineração”, avalia Adriana Corrêa, assistente de
Projetos Sociais da Imerys. A ação é realizada
em parceria com o Sindicato das Indústrias
Minerais do Estado do Pará – Simineral.

