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IMERYS PARTICIPA DE LANÇAMENTO
DA EXPOSIBRAM AMAZÔNIA

A

No papel deste informativo tem caulim.

Imerys já é presença confirmada na
maior feira de mineração da região
Norte. Em fevereiro, a empresa participou
do lançamento oficial da quinta edição da
Exposibram Amazônia, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).
O evento ocorreu na sede da Fiepa, com a
presença de mineradoras, entidades representativas do setor e autoridades.
O gerente de Relações Institucionais,
Maurício Filho, juntamente com a equipe
de Comunicação e Relacionamento com
a Comunidade, representou a empresa no
lançamento que destaca os projetos sociais
da empresa no Pará, aos organizadores.
“A feira é a vitrine da indústria mineral
e nos dá oportunidade de apresentar à
sociedade as importantes contribuições do
segmento”, acredita o gestor.

Durante o lançamento, as empresas
do setor mineral apresentaram iniciativas
que têm contribuído para a transformação
social das comunidades onde atuam. Entre
os cases de sucesso que se destacam no
Pará está a Casa Imerys. Um dos frutos
desse trabalho é a estudante Adrielly Silva
de Oliveira, de 14 anos. Ela mora na Vila

VOCÊ SABE O QUE É CAULIM?
O caulim é um mineral argiloso branco, não inflamável,
não tóxico e que não apresenta reatividade química. É um dos
minerais mais abundantes no planeta, por isso, possui ampla
distribuição geográfica e é encontrado em vários continentes.
Existem várias aplicações possíveis para o caulim,
que pode ser utilizado nos seguintes setores: cerâmico,
farmacêutico, geração de energia, alimentação animal, agrícola,
biocombustível, petróleo, cosmético, saúde e higiene, cimento,
indústria de refratários, tintas, automotiva, plásticos, borracha,
papéis, entre outros. Mesmo com toda sua importância na
economia e presença em diversos produtos, o caulim ainda é
desconhecido por muitas pessoas.

Oliveira, no município de Ipixuna do Pará,
onde participa do programa de Piscicultura
e do Programa de Educação Ambiental. A
estudante foi um dos mestres de cerimônia
do evento
A Exposibram Amazônia será realizada
de 29 de outubro a 01 de novembro, no
Hangar, em Belém.

CASA IMERYS: UM ANO TRANSFORMANDO
VIDAS EM IPIXUNA DO PARÁ

M

ais de 10 mil pessoas beneficiadas
com cursos de capacitação, inclusão
social, reforço escolar, atividades esportivas, oficinas de lazer e ações de saúde,
desde 2012. A Casa Imerys, maior projeto
social da mineradora, já possui três unidades: duas em Barcarena e uma em Ipixuna
do Pará, sendo que esta última, na comunidade Aparecida, comemorou em fevereiro
deste ano um ano de atuação.
Neste curto espaço de tempo, foram
mais de 1.400 atendimentos que fizeram
a diferença na vida dos moradores da
região. Os comunitários confirmam o
impacto positivo do projeto em suas vidas.
“A Casa Imerys trouxe um benefício muito
grande. Um deles é o curso de informática,
totalmente, gratuito. Se fôssemos pagar
um curso desses, com certeza, seria
muito caro e não teríamos condições

para isso. Agradeço à empresa por essa
oportunidade”, declara o estudante Almir
Rodrigues, 18 anos.
Juliana Carvalho, Coordenadora
de Comunicação & Relações com a
Comunidade, ressalta que os resultados da

Casa Imerys são motivo de orgulho para a
empresa. “Ficamos muito felizes em saber
que contribuímos para a transformação
social através do projeto, que proporciona
a capacitação, a inclusão social e fomenta o
empreendedorismo das pessoas”, declara.

SEGURANÇA EM
PRIMEIRO LUGAR

A

s operações da Imerys no Pará demandam a
construção de bacias para a contenção dos
rejeitos: são seis unidades construídas, sendo
apenas duas em operação. Todas atuam de acordo
com a legislação vigente e, como parte do compromisso de fazer sempre mais do que pede a lei,
a companhia atualizou o plano de segurança para
gestão das bacias.
Nos últimos três anos, a empresa investiu
R$ 35 milhões para reforçar a segurança nas
operações. As bacias da Imerys são monitoradas
24 horas por dia com as melhores tecnologias.
Também são realizadas auditorias a cada seis
meses por entidades externas e consultorias
especializadas. Com essas medidas, a empresa
garante a segurança dos colaboradores e das
comunidades vizinhas às suas operações.
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SEM BARRAGENS
As unidades da Imerys no estado, localizadas em Ipixuna do Pará e
Barcarena, não têm barragens, mas sim bacias. Veja a diferença:
• BARRAGEM: é feita utilizando área e materiais naturais, normalmente
em lugares altos, sendo uma barreira que impede o fluxo de água e
materiais sólidos armazenados.
• BACIA: é uma cavidade na terra com quatro paredes, semelhante a uma
piscina, na qual o solo é protegido por uma manta. Elevações (taludes)
nas laterais reforçam a contenção dos materiais depositados.

