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“Tambores” canta e encanta
N

ão teve quem não levantasse da
cadeira para dançar, bater palmas
e acompanhar o ritmo do Tambores do
Conde, grupo de percussão de Barcarena
apoiado pela Imerys, mineradora que atua
com caulim. O projeto social realizado pela
Pastoral do Menor de Barcarena lotou o
Theatro do Paz no final de novembro com
o show “Amazônia, meu quintal”.
O espetáculo teve várias participações
especiais, entre elas a cantora e
compositora paraense Iva Rothe, o Arraial
do Pavulagem, o baixista Maurício Panzera
e o escritor Antônio Juraci Siqueira, que
fez a narração do espetáculo. Quem
também subiu ao palco foi o grupo
“Tamborzinhos do Conde”, uma extensão
da primeira experiência do projeto. O
grupo mirim reúne crianças com idade
entre 10 e 14 anos que estão iniciando
na musicalização e aprendendo a
confeccionar seus próprios instrumentos.

O caulim
nas tintas
O caulim é muito utilizado na produção
de tintas. As características do minério
ajudam a produzir tintas com mais brilho
e maciez. As propriedades do caulim
também garantem produtos com maior
cobertura e durabilidade, o que torna a
parede coberta com tinta mais resistente à
água e sujeiras.

“Nosso objetivo não é treinar músicos
profissionais, mas sim brindar um espaço
para atravessar uma experiência de
criatividade, imaginação, autoestima e
confiança das crianças e adolescentes”,
ressalta Clara Segón, coordenadora de
Relações com a Comunidade da Imerys.
A psicóloga Darliene Machado assistiu
ao grupo pela primeira vez e descreveu o
show como maravilhoso: “É um projeto

que visivelmente valoriza o que é da nossa
terra, cuida das nossas crianças e precisa
ser levado adiante”. A jovem Fernanda
Fagundes, de 15 anos, está no grupo há três
e percebe que o projeto trouxe benefícios
para a sua vida. “Presto mais atenção
nas aulas, respeito mais meus pais. O
Tambores ajuda na minha vida social
mesmo. Espero evoluir cada dia mais junto
a eles”, declara.

Programa Criança e Arte, realizado em Barcarena: registro de Lorena Fadul

Sipat reforça
segurança na
indústria

Expedição Imerys
A
valoriza a fotografia
paraense

A

Expedição Imerys, mostra fotográfica
promovida pela empresa durante 2015, já
viajou por diversos lugares levando a riqueza
de detalhes dos projetos sociais que a Imerys
promove no município de Barcarena.
Lançada no Polo Joalheiro, em Belém, a
Expedição reúne registros feitos por fotógrafos
profissionais e amadores. Na passagem
pela Argentina, a mostra foi acompanhada
pelos autores das duas melhores fotografias
da exposição. “Eu ganhei uma câmera do
meu namorado e ele que me inscreveu
no concurso. Amei conhecer os projetos e
para mim a vivência foi maravilhosa”, revela
Bárbara Sordi, psicóloga que tem a fotografia
como hobby.
A Expedição também esteve em Barcarena
e na França e, em 2016, deve percorrer o Brasil
e outros países. A segunda edição já está
no calendário da empresa: será lançada no
segundo semestre de 2016, com realização do
concurso em 2017.
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“O balanço
que fazemos
é bastante
positivo. Com a mostra,
fizemos colaboradores
da empresa, parceiros
no Brasil e no exterior
conhecerem mais sobre
os nossos projetos
sociais que beneficiam
tantas pessoas em
Barcarena.”
Juliana Carvalho, coordenadora de
Comunicação da Imerys
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Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (Sipat) já faz parte do calendário das
empresas dos setores da mineração, indústria, construção civil,
entre outros. A programação com
palestras, treinamentos e também
campeonatos, teatro e ações educativas é uma forma de reforçar e
relembrar conceitos importantes
de segurança, além de atender aos
requisitos da legislação.
A Sipat 2015 da Imerys teve
como tema “A excelência da
segurança começa por você!”
e as ações estimularam o
protagonismo dos colaboradores
quanto ao tema. “Reforçamos
para eles que nós somos os
principais responsáveis pela
nossa segurança. Queremos
colaboradores proativos nessas
questões”, ressalta Marilena
Brandão, técnica de Segurança do
Trabalho da mineradora. A ação
ocorreu de 23 a 26 de novembro
nas unidades da Imerys em
Barcarena e Ipixuna do Pará.

