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Não jogue esse jornal na rua.

Casa Imerys presta contas à comunidade
Um café da manhã celebrou a parceria entre a Imerys
e as lideranças comunitárias de
Barcarena, tornando mais sólido o relacionamento dos projetos com a comunidade. Dez
lideranças participaram do encontro, realizado no dia 9 de
julho. Na ocasião, a equipe de
Relações com a Comunidade
da Imerys apresentou um balanço dos atendimentos e ações
realizadas no primeiro semestre
deste ano.
“Realizamos esta reunião
a cada seis meses como forma

de mostrar à população o trabalho que a Imerys vem desenvolvendo para ajudar a melhorar a realidade de milhares de
pessoas”, conta a analista de Relações com a Comunidade da
Imerys, Nayara Santos. Desde

2012, os projetos da empresa
já atenderam mais de 14 mil
pessoas.
À frente do Centro Comunitário de Vila do Conde
há pouco mais de cinco meses, a presidente da entidade,

Quézia da Costa Caetano, elogiou a iniciativa da mineradora.
“Esse tipo de ação é sempre vista
com bons olhos pela população, pois, além de ganhar mais
confiança, ela mostra o grau de
comprometimento que a empresa tem com as pessoas que
participam dos projetos”, disse.
Também marcaram presença
na reunião os presidentes das associações do Bairro Industrial,
Curuperé, Maricá, Ilha São
João, além do presidente da Associação dos Barraqueiros e Comerciantes de Vila do Conde.
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O minério está presente no
nosso dia a dia.

Sorriso Saudável
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(1) tinta da parede
(2) telha
(3) papel
(4) lápis
(5) azulejo
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O Sorriso Saudável retomou suas
atividades nas escolas municipais
de Barcarena. O programa realiza
ações educativas com crianças
e seus familiares, atendimentos
para limpeza e restauração e
procedimentos de prevenção ou
correção dentária. Os atendimentos
odontológicos são realizados na
Casa Imerys de Vila do Conde. Para
participar, as crianças precisam
estar matriculadas na rede
municipal de ensino.
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Tambores do Conde

Eu trabalho na Imerys
Lailton Ramos Teixeira, de 42 anos,
pode ser conhecido
como um dos colaboradores mais
antigos da Imerys.
Natural de Belém,
mas morando em
Barcarena há 24 anos,
Lailton iniciou sua carreira na mineradora em 1995
como auxiliar administrativo.
O colaborador conta que sua experiência profissional é ligada ao setor industrial. “Eu sempre trabalhei
como auxiliar administrativo em diversas indústrias de Barcarena, mas
quando iniciei na Imerys percebi a
necessidade de fazer um curso que me

adequasse às funções que
eu já vinha desempenhando, por isso me
inscrevi no curso
de Técnico em Eletromecânica, ofertado pelo Senai, e
consegui ser promovido a Técnico de Planejamento de Manutenção”, relata.
O ambiente de trabalho sempre
contou positivamente em todos esses anos colaborando com a empresa.
“Trabalhar aqui é muito prazeroso. O
ambiente e os próprios colegas permitem que o local seja propício para
avançar com as nossas funções de maneira equilibrada e eficiente”, disse.
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O grupo foi uma das atrações
da Fête de la Musique, realizada
em junho na Estação das Docas,
em Belém. O evento teve
atrações locais e internacionais
e se consolidou no calendário
paraense como uma celebração da
pluralidade cultural do Brasil e da
França. A atração é realizada pela
Aliança Francesa de Belém com o
patrocínio da Imerys.

Expedição Imerys

Depois do lançamento em Belém
e da passagem pela Argentina, a
exposição Expedição Imerys passou
pelas Casas Imerys do Bairro
Industrial e da Vila do Conde, onde
a comunidade pôde se ver nas fotos
que retratam os projetos sociais que
a empresa desenvolve em Barcarena.
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