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AQUI TEM CAULIM MARCA
PRESENÇA NA FIPA 2019

E

m maio, a Imerys participou da XIV
Feira da Indústria do Pará (FIPA),
principal evento do setor industrial
do estado, promovido pelo Sistema
Federação das Indústrias do Estado
do Pará (Fiepa). Com participação na
programação técnica, show cultural
e estande especial que trouxe a nova
campanha Aqui Tem Caulim, a mineradora mostrou ao público e ao mercado
sua atuação alinhada à Indústria 4.0,
tema desta edição da feira.
Na abertura do evento, o
governador Helder Barbalho visitou
o estande e conferiu a apresentação
dos jovens do Projeto Musicarte,
desenvolvido pela Casa Imerys. Já na
programação técnica, o colaborador

Gedean Carvalho ministrou a palestra
G-Suite e automatização de relatórios,
que já foi premiado internamente.
Durante todo o evento, colaboradores da
empresa apresentaram a campanha Aqui
Tem Caulim aos visitantes do estande,
mostrando a presença do mineral no dia a
dia de todos.
“Eu tinha uma ideia que o caulim era

prejudicial para a nossa saúde, porém,
quando apresentaram a presença dele
em diversos produtos do meu dia a dia,
passei a compreender a importância deste
minério a nossa vida”, destacou Ivonete
Braga, visitante do estande. Segundo a
organização do evento, mais de 35 mil
pessoas visitaram a Feira nos quatro dias
de programação.

PREMIAÇÃO REFORÇA COMPROMISSO DA
IMERYS COM O MEIO AMBIENTE

U

m projeto de recuperação de água
de chuva nas bacias desativadas da
planta da Imerys em Barcarena foi premiado pela revista Minérios & Minerales
com o Prêmio de Excelência da Indústria
Minero-Metalúrgica, que chega a sua 21ª
edição. Graças à iniciativa, 94% da água de
chuva que cai nas bacias são reutilizadas
no processo industrial da empresa.
O projeto, desenvolvido pelos
colaboradores Jorge Almeida e Maurício
Leão, partiu de um estudo do alto volume
de água das chuvas obtido no período
de novembro a maio. “Estou lisonjeado
de representar a Imerys nesta cerimônia
de premiação, ainda mais porque é um
tema tão importante como a preservação
do meio ambiente”, comentou Maurício,
operador ambiental da empresa.
O prêmio mostra o compromisso
da Imerys em investir neste tipo de

projeto, motivando a criatividade dos
colaboradores em soluções como a criada
pelos dois colaboradores. “Fiquei muito
feliz que o projeto foi escolhido em meio
a centenas de outros, e mais que isso, em
fazer parte da apresentação do Workshop
Redução de Custos na Mina e na Planta
para compartilhar com as outras empresas
que estão participando do evento. Já
tivemos momentos onde paramos todos
os poços da Imerys, circulando apenas
água reaproveitada. Embora o inverno
amazônico tenha contribuído muito para
isso, o projeto em si também evoluiu
bastante desde que começou, em 2014”,
conta Jorge Almeida, que foi receber o
prêmio em Belo Horizonte. O projeto
também garantiu a Jorge o primeiro
lugar no Key Talent, premiação interna
da Imerys de valorização de projetos
inovadores e sustentáveis.

O caulim é um
mineral que f az
parte do seu dia.
Desde o seu
café da manhã.
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