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É TEMPO DE CELEBRAR
OS TRÊS ANOS DA CASA IMERYS
O

ferecendo cursos e oportunidades que mudam as vidas das
pessoas, a Casa Imerys celebra em
2015 três anos de história. E, mesmo em
pouco tempo, os resultados são impressionantes: mais de cinco mil pessoas do
município de Barcarena foram atendidas.
A casa, localizada no distrito de Vila do
Conde, já ofertou cursos diversos como os
de Informática, Oficina de arte infantil e
Dança para idosos.
“Coloquei minha filha de oito anos
no reforço escolar e ela realmente
avançou. Aprendeu a ler com mais
facilidade e quando não tem aula, fica me
perguntando se vamos para lá”, conta dona
Márcia Angelim.
Funcionando desde 2012, a Casa
Imerys agora passará por uma expansão,

para ampliar seu atendimento com uma
nova unidade, localizada no bairro do Distrito
Industrial. A segunda Casa Imerys terá
capacidade mensal de 130 atendimentos, com
atividades como reforço escolar, artesanato, e
novidades: aulas de hidroginástica para
idosos e gestantes, além da oficina
‘Tamborzinhos do Conde’, para
crianças que desejam ingressar
no projeto cultural e musical.
“Ela vem facilitar o acesso do
restante da população de
Barcarena, de comunidades
como Curuperé, Maricá
e Dom Manoel, às
oportunidades que o projeto
oferece”, explica Ivelene
Moura, analista de Relações
com a Comunidade.

O CAULIM EM CERÂMICAS

L

íder mundial em soluções minerais para
a indústria, o Grupo Imerys investe em
diversas aplicações para os seus produtos.
O caulim é utilizado largamente na indústria da
cerâmica, proporcionando uma alta qualidade
ao produto final. O mineral está na composição
de xícaras, azulejos, pratos e em outros produtos cerâmicos que fazem parte da nossa rotina.
“Pesquisas são realizadas constantemente para
comprovar a eficiência da utilização do caulim
em cerâmicas e também buscando desenvolver
novas soluções”, afirma Renê Sousa (foto ao
lado), gerente de novos negócios da Imerys.

OS NÚMEROS DA
IMERYS NO PARÁ
Buscando produzir caulim de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, as comunidades e seus parceiros, a Imerys em 2014, ﬁrmou novamente um
compromisso com o desenvolvimento do Estado., sendo a 8a empresa que
mais exportou no Pará. Conheça outros dados da atividade a seguir: n

A maior
operação de
caulim do
mundo ﬁca
no Pará

Duas minas de
extração de caulim em
Ipixuna e uma planta
de beneﬁciamento
em Barcarena

371.906

Mais de

6.000

mudas
utilizadas no
reflorestamento
de áreas

pessoas
atendidas por
projetos sociais

2MTY

US$2,3

milhões de
toneladas ao ano

MILHÕES
investidos na
área de EHS

1.400
colaboradores
diretos e
indiretos

1

km de
mineroduto

porto privado com
capacidade para
navios de até 35 mil
toneladas
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EXPOSIÇÃO
FOTOGRÁFICA
DESTACA O SOCIAL
Para apoiar o desenvolvimento
da fotografia no Pará e ampliar o
conhecimento da sociedade sobre
as ações que desenvolve no âmbito
social, a Imerys Capim realiza em
2015 uma exposição de fotografias
chamada “Expedição Imerys”.
O foco está nos projetos sociais
da empresa, que busca desenvolver
a geração de renda e a qualidade
de vida das comunidades que
estão localizadas no município de
Barcarena, onde está presente a
planta de beneficiamento de caulim
da Imerys.
Os fotógrafos profissionais
e amadores interessados em
participar da seleção, devem se
inscrever no website da empresa
(www.imerysnopara.com.br). Os
fotógrafos selecionados farão uma
viagem para Barcarena onde terão
a oportunidade de fotografar as
atividades dos projetos da empresa.
As imagens serão avaliadas por
um júri composto pelo fotógrafo
paraense gestor do projeto, Rafael
Araújo, pelo Gerente Geral de
Caulim da América do Sul, Marcos
Moreira e mais um convidado
especial.
Ao final, 20 fotografias
integrarão a exposição que passará
por Belém e, posteriormente, pela
Argentina e pela França. Inscreva-se,
participe e acompanhe as novidades
também no instagram
@expedicaoimerys

