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CASA IMERYS É CASE DE SUCESSO

AQUI TEM
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Acreditamos no desenvolvimento sustentável realizado
junto com colaboradores, fornecedores, comunidades e
parceiros apoiando as gerações futuras.
Onde tem caulim, tem responsabilidade social.
Foto: Lucas Cardoso
O evento fotográfico Expedição Imerys selecionou
as melhores imagens feitas no projeto social Casa Imerys.

Saiba mais:
www.imerysnopara.com.br

“Nos últimos cinco anos cerca de 50 mil pessoas
foram beneficiadas em projetos sociais voltados para
capacitação, reforço escolar, empreendedorismo
sustentável e ações de saúde. Todos precisam estar juntos:
empresa, comunidade e poder público. Essa integração é
fundamental para fazer a responsabilidade social fluir. “
Juliana Carvalho - coordenadora de Comunicação &
Relações com as Comunidades da Imerys

No papel deste informativo tem caulim.
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Imerys participou do seminário “Contribuições da Mineração aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Estudos de Caso
Brasileiros”, realizado em Brasília pelo Ministério de Minas e Energia
(MME) em novembro. Com o objetivo de incentivar as empresas do
setor mineral na adesão da Agenda 2030 da ONU, o evento contou
com a participação de 14 empresas do setor que mostraram estudos
de caso que contemplam 15 das 17 ODS estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Durante o encontro, Paulo Serpa e Juliana Carvalho, Diretor
Administrativo e coordenadora de Comunicação & Relações com
as Comunidades da Imerys, respectivamente, apresentaram o case
da Casa Imerys. O seminário foi um momento para apresentação
do primeiro produto do programa “Mapeando os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Mineração Brasileira”,
lançado em 2017. A expectativa do MME é que ele incentive ações
semelhantes de outros representantes do setor mineral. “Conto com
o setor para que possamos criar o entendimento das necessidades
globais e do desenvolvimento humano no País, com interlocução social,
ambiental e econômica”, afirmou o secretário de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral do MME, Vicente Lôbo.

IMERYS REALIZA
SIMULADO NO PORTO

COMEMORAÇÃO DE UM
ANO BEM-SUCEDIDO

M

D

etentora da maior planta de beneficiamento de caulim do mundo, a Imerys
recebe mensalmente em seu porto privado, na Vila do Conde em Barcarena,
de quatro a cinco navios de médio e grande porte. O maior deles, o “Bárbara”, tem a
capacidade para carregar 35.200 mil toneladas de produto. Em operações dessa magnitude, segurança é uma prioridade para a mineradora, que realizou este mês, um
exercício simulado no píer de navios para aprimorar as ações de resposta a emergências em acidentes ambientais envolvendo as embarcações. O simulado tem como
objetivo, também, atender às legislações ambientais (CONAMA 306) e ao código
Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code).
Durante o exercício, a Brigada de Emergência, com a participação das equipes
de EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), Operação, Bacia, Mineroduto e
Suprimentos, realizou todas as etapas previamente planejadas junto com a Bravante,
empresa de apoio a emergências em acidentes portuários contratada pela Imerys,
para atuação em possíveis acidentes. Todas as ações tiveram resultados satisfatórios
e o tempo de resposta foi de 10 minutos. Foram utilizados todos os recursos da
Brigada de Emergências disponíveis para este tipo de evento: barcos, boias de
contenção, bombas recolhedoras de produtos químicos, barreiras flutuantes, entre
outros.
Mário Santarém, coordenador da Brigada de Emergência da Imerys, ressalta que
ações como essa contribuem para a prevenção de acidentes ambientais, mostrando a
preocupação da Imerys neste aspecto. “Nosso desejo é que nunca ocorram acidentes.
Trabalhamos incansavelmente para assegurar a eficiência dos procedimentos
e a confiabilidade das nossas instalações, porém, se surgir alguma emergência,
estaremos preparados para atuar de forma imediata e eficaz”, garante Santarém.
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ais de 3.600 pessoas atendidas entre
cursos, oficinas e palestras. Esse é o
resultado macro do trabalho realizado nas
Casas Imerys do município de Barcarena.
Para comemorar um ano de resultados
excelentes, foi realizado um grande show de
encerramento: o Evento de Responsabilidade
Social das Casas Imerys, realizado no final de
novembro na Praça Matriz de Vila do Conde,
que reuniu a comunidade de Barcarena. Sete
projetos se apresentaram no evento com
muita dança, teatro e música.
A analista de Relações com a Comunidade
da Imerys, Nayara Santos, reforça que o
desenvolvimento dos alunos do Reforço
Escolar, por exemplo, é marcante: “No
começo do ano, 44% das crianças atendidas
pela Casa Imerys não sabiam ler sozinhas.
Ao final de 2018, 43% delas aprenderam a ler
e zeramos o número dos que não atendiam
esse indicador”.
Há seis anos muitas vidas de Barcarena
se transformam dentro das Casas Imerys.
É o caso de Antônio Monteiro da Silva, que
chegou ao projeto social em busca de uma
vaga no curso de Informática para a sua filha.
“Perguntaram se eu não tinha interesse em
fazer algum curso. Eu achava que não havia
mais nada para eu fazer na vida, mas depois
do curso de Ajudante de Obras/Mecânico
Montador Industrial, parece que renasci.
Quero abrir meu próprio espaço e ganhar
meu dinheiro”, conta.

