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PREMIAÇÃO

Não jogue esse jornal na rua.

Projetos sociais em
Barcarena ganham
destaque nacional
O desenvolvimento das comunidades de Barcarena junto aos
programas sociais da Imerys vem sendo reconhecido em todo o
país. A Casa Imerys e o projeto Sorriso Saudável foram premiados
no primeiro semestre desse ano, confirmando que a empresa está
no caminho certo no relacionamento com a população.

A Casa Imerys, maior projeto social da empresa, venceu
o Prêmio Socioambiental Chico Mendes 2016 na categoria
Ação e Cases de Natureza Socioambiental.
Já o programa Sorriso Saudável ganhou o Prêmio Green
Mine 2016, da revista In The Mine. Com o objetivo de mudar a realidade das pessoas que têm dificuldades para acessar
a saúde básica, o programa promove conhecimento e atendimento odontológico gratuito.
“Recentemente aumentamos o número de palestras, o
envolvimento das famílias e o material didático preventivo,
como revistas e kits de higiene bucal, para fomentar uma
verdadeira transformação nos hábitos. Em Barcarena, o programa saiu do trailer para um consultório totalmente equipado”, explica Nayara Santos, que coordenou a área de Relações com a Comunidade durante a formulação e premiação do projeto.
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DOCUMENTÁRIO

Cinema para a comunidade

Enquanto a Casa Imerys do bairro
Industrial passa por uma verificação de
segurança, as aulas de Hidroginástica,
Reforço Escolar, Artesanato, PCD e
Informática estão sendo realizadas na
casa de Vila do Conde, Pastoral do Menor
e praia de Vila do Conde. Fique ligado!

Viajar e conhecer a história e as belezas de Belém sem sair do lugar. Foi essa a sensação
que os participantes da Casa Imerys experimentaram durante a exibição do documentário “Belém 400 anos: a Influência Francesa na Capital Paraense”, que foi exibido para a
comunidade na Casa Imerys, no dia 24 de agosto.
O filme patrocinado pela mineradora, que tem raízes francesas, encantou a todos.
“Gostei muito, pois Belém é uma cidade linda e mostrou alguns lugares que quero muito
conhecer, como o Teatro da Paz”, relatou Dilma Araújo, auxiliar de Operação Portuário,
que é frequentadora da Casa Imerys.

Curso do Cozinha Brasil

De 12 a 15 de setembro, a comunidade terá
a oportunidade de participar do curso de
educação alimentar e nutricional e aprender
como preparar alimentos, reaproveitando
cascas e restos de legumes e frutas. A ação é
uma iniciativa do Serviço Social da Indústria
(SESI) em parceria com a Imerys.

Muito prazer,
somos a Imerys!
A Imerys está no Pará há 20 anos e, desde o começo, essa relação é orientada por
ética e responsabilidade. A sua missão é produzir caulim de forma competitiva e sustentável, respeitando clientes, colaboradores, comunidades, acionistas e fornecedores.
E todas as suas ações seguem o valores da empresa que são: Segurança, Valorização das
pessoas, Ética, Empreendedorismo, Conformidade legal, Competitividade, Respeito
ao meio ambiente, Trabalho em equipe e Transparência.
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Imerys recebe comunidade
Em setembro, a Imerys abrirá as portas
para a comunidade Associação de
Pescadores da Vila do Conde que visitará
a empresa. Os visitantes conhecerão
o processo de produção do caulim, os
projetos sociais e os procedimentos de
segurança da empresa.
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