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IMERYS APOIA A AGENDA 2030
A

No papel deste informativo tem caulim.

Imerys vem dedicando atenção especial
para a aderência a Agenda 2030 com ações
de internalização. O tema é novo e amplamente
debatido nas maiores empresas do mundo. No
Grupo Imerys, a unidade do Pará é pioneira em
utilizar a Agenda como guia para o negócio.
O documento orienta o planejamento de
ações e políticas duradouras, baseadas nos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
lançados em 2015 pela Organização das Nações
Unidas (ONU). “Para alcançá-los, todos precisam
estar engajados para garantir às gerações futuras
os recursos hoje utilizados por nós. Acreditamos
que estamos no rumo certo”, afirma Juliana
Carvalho, coordenadora de Comunicação &
Relações com as Comunidades da Imerys.
A mineradora possui um Comitê de
Responsabilidade Social desde 2017, formado
pela sua Diretoria, que debate as melhores
práticas sobre o tema baseadas nos sete
princípios da Responsabilidade Social:

accountability, transparência, comportamento
ético, respeito pelos interesses dos envolvidos,
pelo estado de direito, pelas normas
internacionais de comportamento e pelos
direitos humanos.
Inspirada no 12º ODS (Consumo e

AQUI TEM
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Fomento ao empreendedorismo social,
capacitação profissional e educação.
Esses são temas que ganham destaque
no relatório Aqui Tem Responsabilidade
Social da Imerys, mineradora que opera
a maior planta de beneficiamento de
caulim do mundo no Pará. Na publicação,
a empresa traz as ações desenvolvidas nas
comunidades onde atua, como o projeto
social Casa Imerys, que oferece cursos
voltados para o reforço escolar, qualificação

profissional para o mercado de trabalho, inclusão
digital, educação ambiental e geração de renda.
O relatório está disponível para download no site
da Imerys, nas versões português e inglês: www.
imerysnopara.com.br/

Produção Responsáveis), a Imerys realizou
também sua Semana de Meio Ambiente
interna e nas Casas Imerys com palestras,
oficinas e atividades sobre manejo sustentável
dos produtos químicos, gestão de resíduos
sólidos e o consumo consciente de água.

INVESTIMENTOS PARA UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

P

resente há mais de 20 anos no Pará, a Imerys tem contribuído com o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua. Em
2017, a empresa fez grandes investimentos na área de responsabilidade social, com ampla capacitação e fomento ao empreendedorismo, além de ações de saúde e inclusão; ambiental, com reflorestamento de áreas e plantio de mudas, beneficiando várias famílias das
comunidades; e na área de Gestão de Pessoas, com valorização de mão de obra local e realização de treinamentos e capacitações. Confira:

SOCIAL
Em 2017:

11.882 pessoas

atendidas

6.014 pessoas

atendidas nas Casas
Imerys de Barcarena e
Ipixuna do Pará

MEIO
AMBIENTE

No ano passado:

38.904 mudas plantadas
14,11 hectares reflorestados
11 famílias das comunidades

GESTÃO DE
PESSOAS
1.400 colaboradores
77,20% paraenses
63,18% naturais de Barcarena

beneficiadas

IMERYS É ELEITA MAIS UMA VEZ
EMPRESA DO ANO

P

elo terceiro ano consecutivo a Imerys
foi eleita pela Revista Brasil Mineral
como “Empresa do Ano do Setor Mineral”. A
premiação reconhece as organizações que
se destacam pela excelência nas políticas de
crescimento e investimentos em inovação,
meio ambiente, recursos humanos e relacionamento com a comunidade. Na cerimônia
de entrega do prêmio, a empresa foi representada por Paulo Serpa, diretor Executivo,
Ricardo Lara, diretor de Operações, e Manoel
Lima, supervisor de Operação de Mina.
Paulo Serpa destacou que a premiação é
fruto de um esforço conjunto que prima pela
excelência. “Sermos eleitos empresa do ano
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pelo terceiro ano consecutivo consolida ainda
mais o bom trabalho que vem sendo feito
em nossas operações. Nossos colaboradores
estão comprometidos em obter excelência
em tudo que fazemos, buscando sempre
inovar de maneira sustentável”, afirmou.
Como já é tradicional, a Imerys escolhe
um colaborador para participar da solenidade
de premiação. Este ano, o contemplado foi
Manoel Lima, supervisor de Operações de
Mina, que trabalha há 22 anos na mineradora.
“Para mim foi uma satisfação muito grande
e uma honra. É muito gratificante trabalhar
e ser reconhecido. Meu sonho é continuar
participando ativamente de todos os
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programas da empresa e desempenhar as
minhas funções com excelência e segurança.
Agradeço a todos os organizadores pela
oportunidade que me deram”, disse
emocionado.

