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Veja como
fazer a sua
parte

Água

Cuidar para
não acabar

Não jogue esse jornal na rua.

Você sabia que o Brasil desperdiça 37% da água que
produz? Isso quer dizer que, de toda a água captada em
rios e mananciais e tratadas no país, 37% se perde em
vazamentos nas tubulações ou ligações clandestinas, segundo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS).
O Brasil é um país privilegiado quando se fala de
água. E a região amazônica é uma das mais ricas em igarapés e rios. Mas isso não significa que podemos utilizar esse recurso sem prestar atenção nas consequências
para o meio ambiente. O diretor de EHS e Sustentabilidade da Imerys, Roberto Roche, reforça que precisamos reutilizar.
“A necessidade de reusar e reciclar é essencial para
a preservação de nossos recursos para gerações futuras. Passamos da fase em que as empresas achavam
que seria bom ser sustentável. Hoje temos que ser”.
A empresa reaproveita 90% da água usada no processo
de beneficiamento do caulim. A ideia é fechar o ciclo,
reutilizando a água e reduzindo o consumo de uma nova.

Reaproveite a água
da máquina de lavar
A água que a máquina
de lavar roupa usa para o
enxague pode ser utilizada
para limpar o chão da cozinha
ou do quintal. Basta retirar a
mangueira de vazão do cano e
desviar o fluxo para um balde.
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Lavagem de frutas
e legumes
Na hora de lavar frutas,
legumes ou verduras,
use uma panela ou tigela
com água, em vez de usar
água corrente. Depois,
pegue essa mesma água
para outras tarefas, como
limpar o chão ou para
regar as plantas.
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Louça suja
de molho
Deixe panelas, pratos e
utensílios sujos de molho por
alguns minutos antes de laválos. O procedimento ajuda
a soltar a sujeira. Durante
a lavagem, deixe a torneira
fechada enquanto ensaboa e
use água corrente só na hora
de enxaguar.

Eficiência no banho
Desligue o chuveiro ao se
ensaboar e reduza o tempo
embaixo da ducha. Cada cinco
minutos de banho gastam
60 litros de água. Se você
reduzir o tempo no chuveiro
em um minuto, por exemplo,
economiza 12 litros.
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04
Na pia do
banheiro
Desligue a torneira ao
fazer a barba, lavar as
mãos ou escovar os dentes.
Uma torneira ligada gasta
de 12 a 20 litros por
minuto. Depois do uso,
verifique se a torneira
ficou bem fechada.
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agenda

Casa Imerys

Novo espaço

Onde menos se espera

Campanha promove
ações em Barcarena
Durante o mês de maio, o Dia das
Mães foi celebrado com uma programação especial pela Imerys. No bairro Industrial, a comunidade particiou de palestras
sobre prevenção ao câncer de mama e e do
colo do útero, além de abordar a Doença
de Alzheimer. Também houve medição
arterial, ginástica, hidroginástica, jogos de
memória.
As mães do programa Ampagesta, que
atende mulheres grávidas, receberam a cam-

panha “Aqui Tem Caulim” em ação do Dia
das Mães. para completar o dia. A campanha levou uma esteticista da Chamma da
Amazônia para o espaço. Ela aplicou nas
participantes uma máscara facial que contém caulim na composição e mostrou o excelente efeito que o minério possui, combinado aos cosméticos.
Na Casa Imerys de Vila do Conde, as
alunas das aulas de balé fizeram uma linda
apresentação para as mães.

A Casa Imerys do
bairro Industrial
foi inaugurada
oficialmente e agora
a comunidade tem
mais um espaço para
atividades de lazer e
para se profissionalizar. A segunda
casa oferece cursos de informática,
reforço escolar, artesanato e
novidades como hidroginástica, o
“Tamborzinhos do Conde”.
A certificação dos cursos
realizados em parceria com o
Senai e a Microlins vale em todo
o país.

A Casa Imerys do bairro Industrial
funciona na Passagem das Flores, nº6

Esporte

Eu trabalho na Imerys
Anildo Leal Dias é um nome estranho para
quem aprendeu a conviver com todos que trabalham diariamente na Casa Imerys. É porque
você o conhece como “Batatinha”, que está na
Casa desde a inauguração do primeiro espaço
em Vila do Conde, em 2012. Com muita dedicação e carinho, ele trabalha como auxiliar
de Serviços Gerais no espaço.“Tudo que eu
faço é por amor, não tenha dúvida. Para mim,
a recompensa maior é o elogio e a satisfação
Anildo Leal, o Batatinha
de quem vem aqui. Faço tudo que posso por
e para essa Casa e para aqueles que a frequentam”, conta.
Batatinha começou na Casa voluntariamente até a Imerys fazer uma proposta,
em 2013, para contratá-lo como artífice terceirizado e receber um salário para fazer o que tanto ama. Ele costumava acompanhar o fotógrafo da empresa na cobertura de eventos e, muitas vezes, acabava fotografando também. A facilidade em lidar com as pessoas e o fato de morar em Vila do Conde desde que nasceu, há 44
anos, torna sua experiência e presença essenciais para o projeto. “Para mim, foi um
sonho realizado”, diz Batatinha.
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A segunda Casa Imerys recebeu a
visita de jogadores do Paysandu,
que foram promover o Programa de
Esporte na Comunidade, parceria
da empresa com o clube para
desenvolver atividades esportivas
com os jovens de Barcarena. Os
atletas conversaram com mais de 40
crianças e participaram de um torneio
com elas. Ao final, todos os atendidos
pelo projeto receberam a carteirinha
de sócio-torcedor do time.
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