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Não jogue esse jornal na rua. No papel deste informativo tem caulim.

FESTIVAL DO
ABACAXI
MOVIMENTA
BARCARENA
Atrações artísticas e esportivas
movimentam o tradicional Festival
do Abacaxi, maior evento cultural de
Barcarena. A 38ª edição foi aberta no
dia 1º de setembro e segue até o final
do mês, com programações em diferentes pontos da cidade durante os finais de semana.
Patrocinadora do festival, a Imerys
participou com a tenda “Aqui Tem
Caulim”, onde mostrou ao público a

importância do minério para sociedade
e como ele está presente no dia a dia.
A empresa também levou para o festival o grupo de crianças e adolescentes
integrantes do projeto Musicarte, que
fez uma belíssima apresentação musical com clássicos da música paraense.
Para Flávia Souza, analista de Relações com a Comunidade da Imerys,
o festival dá a oportunidade de valorizar a cultura e os talentos locais. “Fi-

camos muito felizes em poder participar de um evento que reflete a cultura da cidade. Isso mostra também o
compromisso da empresa em incentivar ações culturais que envolvem a
comunidade. O festival também nos
traz uma grata surpresa ao revelar os
talentos da região, como os estudantes que fazem parte do Musicarte.
Eles têm dado show em suas apresentações”, afirmou.

Transformação a
partir do verde

Alunos põem
em prática curso
de capacitação
Os alunos do curso de Ajudante de Obras, Mecânico e Montador literalmente colocaram a mão na massa. Após meses de aulas teóricas, eles tiveram a oportunidade de colocar em prática o
conhecimento que receberam, construindo um espaço coletivo,
uma praça dentro da Casa Imerys de Vila do Conde. Essa obra
foi a avaliação final do curso de Ajudante de Obra que terminou
em setembro. Os próximos módulos serão realizados ao longo do
ano. A iniciativa faz parte do projeto de Qualificação Profissional da Casa Imerys.
Para Ranielli Pereira, 22, o curso é uma oportunidade para se
aperfeiçoar no mercado de trabalho. Para ela, a chance teve um
sabor especial, pois enfrentou o preconceito de que o curso seria
somente para homens. “Pensei por que não nos aperfeiçoar para
tentar vaga nesse mercado? Foram mais de 400 inscrições para 35
vagas. Fui privilegiada de ser uma dessas mulheres entre tantos homens. Já é o oitavo curso que faço na Casa Imerys. A mulher pode
e quando ela quer, vai adiante e consegue”, acredita.
Maurício da Costa, 43, está tentando uma recolocação no
mercado e está na expectativa de concluir o curso. “Quem não se
qualifica fica para trás. Acredito que o curso vai abrir novas oportunidades no mercado de trabalho. Essa iniciativa da Imerys resgata cidadãos para o futuro”, declara.

Com o programa de engajamento comunitário,
o projeto “Passagem das Flores” revitalizou a
rua onde a Casa Imerys do Bairro Industrial fica
localizada. Em agosto e setembro a comunidade
participou de oficina teórica e prática de paletes,
lettering, latas e outros materiais que foram
utilizados no dia do mutirão. A comunidade
também recebeu orientações para o plantio de
espécies comestíveis incentivando a iniciação
de uma horta doméstica, potencial gerador de
emprego e renda na comunidade. A atividade foi
uma parceria entre a área de Relacionamento com
a Comunidade e o Verde Cidadão.

Crianças aprendem
sobre mineração
De forma lúdica e divertida e com o apoio
do Anuarinho do Simineral, as unidades
da Casa Imerys em Barcarena e Ipixuna do
Pará apresentaram para os alunos de ensino
fundamental o universo da mineração. O geólogo
da Imerys, Paulo Costa, mostrou aos estudantes
sua coleção de fósseis e minerais e falou sobre
a aplicação de cada um deles no cotidiano. Toda
a ação foi inspirada no Anuarinho da Mineração,
publicação encartada no Anuário Mineral do
Pará, que traz informações sobre a mineração no
estado com personagens divertidos, historinhas,
jogos e ilustrações.
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