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Não jogue esse jornal na rua.

Talento que encanta por onde passa
O palco centenário do Theatro da Paz
recebeu em novembro
o Grupo Tambores
do Conde e o espetáculo “Amazônia, meu
quintal”, no qual os
músicos tiveram como
convidados artistas de
destaque no cenário musical paraense, como Arraial do Pavulagem e Iva Rothe. A apresentação encerrou com sucesso mais
um ano de atividades dos jovens
e marca o amadurecimento do
grupo musical que nasceu a partir da parceria entre a Pastoral
do Menor e a Imerys.
A alegria e a musicalidade
diferenciada são características que o Tambores leva aonde
vai. Todos os espetáculos são
especiais para os jovens, mas a
agenda de 2015 teve um momento particularmente emocionante, quando eles tocaram
em casa durante o Albras Mais
Perto de Você de Vila do Conde
no mês de julho. O projeto da
Albras valoriza a cultura local
e a participação do Tambores
representa o reconhecimento
ao talento dos integrantes do

grupo de percussão,
que hoje conta com 32
participantes.
Os jovens músicos também mostraram seu talento em homenagem à Nossa Senhora durante o Círio
da Imerys, em setembro. No mês de junho, na Fête
de la Musique, festival que há
20 anos celebra a cultura francesa e regional em Belém, eles
cantaram ao lado de grandes
nomes da música regional e do
grupo francês de zouk Sweet
Way. Em maio, foram a atração
principal do estande da Imerys
na XII Feira da Indústria do
Pará, no Hangar. O evento reuniu o que há de melhor da região Norte no setor industrial e
o Tambores mostrou a riqueza
da cultura regional.

Novembro
Theatro da
Paz

SETEMBRO
Círio da Imerys
em Barcarena

Julho
Albras Mais Perto de
Você de Vila do Conde

Junho
Fête de la Musique
(Estação das Docas)

Nova geração

O Tambores do Conde deu origem ao Tamborzinhos do Conde, uma
extensão da primeira experiência do projeto e que reúne crianças
com idades entre 10 e 14 anos. “Essa foi a minha primeira vez no
Theatro da Paz e meu coração estava a mil de pensar nas centenas
de pessoas assistindo”, conta Daniel Araújo, 12 anos.

Maio
XII Feira da Indústria
do Pará (Hangar)

Ilustração: Renata Mello Segtowick

registros

Desafio

Hidroginástica

A hidroginástica ajuda a perder
peso, melhora a resistência do
coração, a força muscular e a
flexibilidade. Quem participa
da modalidade na Casa Imerys
do bairro Industrial comprova:
“Quando comecei a fazer me
senti muito bem, mais disposta”,
declara Maria Lima, de 56 anos.

Visite as duas Casas Imerys, encontre os selos “Aqui tem Caulim” e descubra como
esse minério está presente no nosso dia a dia. Participe do desafio e marque abaixo
onde você encontrou caulim.

Casa Imerys Vila do Conde:

Casa Imerys Bairro Industrial:

Dia das Crianças

A data foi especial na Casa Imerys.
Uma festa reuniu cerca de 100
crianças e adolescentes que
lancharam, brincaram e ganharam
brinquedos. Os voluntários da
Imerys participaram da ação.

Alimentação

Bem-vindos!
Registro da comunidade de Barcarena que visitou a planta da Imerys recentemente.

A parceria da Imerys com o
Sesi levou o Cozinha Brasil para
Barcarena para aplicação de um
curso de alimentação saudável
com baixo custo. Os participantes
receberam um certificado ao final.

Conscientização

28 de abril

Lideranças comunitárias
de Vila do Conde

20 de agosto

Membros da Associação dos
Barraqueiros de Vila do Conde
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A Casa Imerys
aderiu às
campanhas
Outubro Rosa e
Novembro Azul
e fez ações de
conscientização
sobre os cânceres
de mama e de
próstata.

ACESSE O NOSSO SITE

www.imerysnopara.com.br

