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Não jogue esse jornal na rua. No papel deste informativo tem caulim.

Curso oferece oportunidade
de capacitação em Barcarena
O morador do bairro Industrial, em
Barcarena, Adinailson Albuquerque, 22
anos, está feliz da vida. Ele foi um dos
selecionados para participar do curso de
Ajudante de Obras /Mecânico Montador
Industrial, iniciado em maio na Casa
Imerys. “Meu sonho é agora me qualificar
para o mercado. Percebo que nem sempre
podemos pagar um curso como esse,
então só temos a agradecer a Imerys por
ter nos presenteado com essa capacitação,
totalmente gratuita”, comemorou.
Quem também está na expectativa
de uma colocação no mercado de
trabalho é Marycleide Pinheiro, 25
anos, moradora da Vila do Conde.
“Muito boa a iniciativa, vai nos ajudar
muito. Disseram que o curso era coisa
para homem, mas hoje a mulher já

conquistou muitas posições em diversas
áreas. Industrial e mecânica são lugares
de mulher sim! Vou me empenhar
bastante para conseguir oportunidade
na área”, afirmou.
A formação faz parte do Programa
de Qualificação Profissional, conduzida
pela Imerys por meio da área de
Relacionamento com a Comunidade.
O processo seletivo foi feito em três
etapas: prova, análise de currículo e
entrevista. Ao todo, foram 139 inscritos
concorrendo a 35 vagas ofertadas para
as comunidades: Vila do Conde, Bairro
Industrial, Canaã, Maricá, Ilha São João,
Dom Manoel, Castanheira e Curuperê.
“O programa de qualificação
profissional da Casa Imerys está
totalmente interligado com o Objetivo

4 do Desenvolvimento Sustentável
da ONU ‘Educação de Qualidade’
e oferece além de profissionalização
para jovens e adultos, nós dedicamos
esforços para identificar as fragilidades
subjetivas de cada aluno e desenvolver
capacidades como a comunicação oral,
utilização de recursos tecnológicos e
outras características que os preparem
para a concorrência do mercado de
trabalho”. afirma Nayara Santos, analista
de Relacionamento com a Comunidade.
Maior projeto da empresa no Pará,
a Casa Imerys já beneficiou mais de 10
mil pessoas com cursos de capacitação,
inclusão social e ações de saúde, nas
duas unidades em Barcarena e uma em
Ipixuna do Pará.

Investimentos para
um desenvolvimento
sustentável
Presente há mais de 20 anos no Pará, a Imerys tem contribuído com o
desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua. Confira os investimentos
realizados nas áreas de Responsabilidade Social, Meio Ambiente, Segurança e
Gestão de Pessoas:

SOCIAL

Dia das Mães

Em 2017:

11.882 pessoas atendidas
4.568 pessoas foram atendidas em atividades
de educação, capacitação profissional e geração de
renda nas Casas Imerys de Barcarena

EHS

Mais de 100 mães foram homenageadas
nas unidades da Casa Imerys, em Barcarena.
Os alunos dos cursos de reforço escolar
prepararam cartões, e os do curso de
informática produziram uma apresentação com
mensagens especiais. A programação reforçou
o objetivo da Imerys de aproximar e integrar as
famílias ao maior projeto social da empresa no
Pará.
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No ano passado, a empresa investiu R$
milhões na área de EHS (Saúde, Segurança e Meio
Ambiente)
Para garantir a operação segura de suas bacias, a
Imerys investiu nos últimos três anos cerca
de R$
milhões

35

COMPRAS

80%

Em 2017, a mineradora realizou
das suas compras no Pará, incrementando a
economia local

GESTÃO DE
PESSOAS
1.400 colaboradores
77,20% paraenses
63,18% naturais de Barcarena
Base: Dezembro de 2017

Consumo
sustentável
Na Semana de Meio Ambiente, a Imerys colocou
em pauta o manejo sustentável dos produtos
químicos, desperdício de alimentos, gestão de
resíduos sólidos e o consumo consciente de água.
A programação foi inspirada no 12º Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável da ONU: Consumo
e Produção Responsáveis. A empresa também
realizou programação nas Casas Imerys com
oficinas de sustentabilidade para a criação de
jogos educativos através de materiais recicláveis.
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