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ALÉM DA unidade de Vila do Conde
uma nova casa será aberta em 2015

PROJETO SOCIAL

Não jogue esse jornal na rua.

Casa Imerys
celebra três anos
com novidades
“Tudo que a Casa Imerys
faz é bom pra gente”. Assim resumiu Maria Monteiro
de Sousa, mais conhecida
como dona Dilma no lugar
onde mora, o distrito de Vila
do Conde, do município de
Barcarena, nordeste do Pará.
Lá funciona a Casa Imerys,
projeto social da mineradora
Imerys, que atua com caulim
no município.
Dona Dilma conta que antes de começar a frequentar a
Casa, não tinha muito contato
com as pessoas, não saía muito
de casa. “Aí eu comecei a par-

ticipar das oficinas de dança e
hoje, eu me sinto muito mais
animada e feliz”, conta a aposentada de 62 anos de idade.
A história de Dilma é apenas uma de milhares que trazem
a sensação de trabalho recompensado para quem faz a Casa
Imerys todos os dias. Desde
2012, mais de cinco mil pessoas já foram atendidas e a ideia
é ampliar esse número.
“Vamos inaugurar uma
nova casa no Bairro Industrial,
para assim facilitar o acesso do
restante da população de Barcarena às oportunidades que

ATIVIDADES auxiliam os moradores a desenvolver habilidades

oferecemos”, explica Ivelene
Moura, analista de Relações
com a Comunidade da Imerys.
A nova casa contará com
diversas atividades para crianças, adultos, idosos e também
para gestantes. Entre as quais estão reforço escolar, artesanato,
dança e outras atividades que
melhoram e modificam a vida
das pessoas.
É o caso da cozinheira e doméstica Maria Rosa dos Santos.
Ela iniciou um curso de Informática Básica na casa, para entender
melhor como os computadores
podiam ajudar na sua rotina.

Depois, partiu para o avançado.
E logo estava abrindo uma pequena lan house na própria casa,
que fica em frente à Casa Imerys.
“Eu decidi que quero algo
melhor para a minha vida, e a
Casa me deu essa oportunidade
de progredir e estou tendo sucesso”, explica.
Seja no sorriso cheio de vida
da dona Dilma ou na inspiração
e força que Maria Rosa encontrou dentro de si, a Casa Imerys
segue seu caminho fortalecendo
os laços da mineradora com as
comunidades do entorno de
suas operações.

Caulim

Onde menos se espera
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O minério
está presente
no dia a dia.
Veja em
quantos
itens de um
banheiro
ele pode ser
encontrado:
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1 - TINTA
2 - PAPEL HIGIÊNICO
3 - CREME DENTAL
4 - PIA
5 - ENCANAMENTO

Casa Imerys

Nossas atividades

Inscrições

Compareça à Casa Imerys e
verifique os cursos que estão com
as inscrições abertas. Fique atento
às informações do carro som que
circula pelo seu bairro divulgando
as datas. E observe quais os pré
requisitos e a faixa etária de cada
atividade.

Documentos

Não esqueça de levar o RG
(carteira de identidade) ou outro
documento de identificação com
foto, para efetuar a inscrição. Para
ingressar no curso de informática,
além de ter a idade mínima é
necessário saber ler e escrever. No
caso do reforço escolar, ainda é
necessário levar um comprovante
de matrícula da escola onde a
criança estuda.
Mais informações, sugestões ou
consultas sobre as atividades
comunitárias:

Eu trabalho na Imerys
Buscando integração com as comunidades situadas no entorno dos sites da
empresa, tanto em Barcarena, quanto
em Ipixuna, a Imerys oferece cursos
profissionalizantes na Casa Imerys (em
parceria com o SENAI) e oportunidades para quem vive nessas localidades.
“Ter colaboradores que moram nas
comunidades vizinhas é interessante
porque, além de promover a geração de
renda e o desenvolvimento econômico
da região, a empresa consegue ouvir os
interesses das diferentes partes e incorporá-los ao planejamento de suas atividades”, esclarece Flora Faro, analista de
Gestão de Pessoas da Imerys.
Operador de sala de controle, Elson Margalho reside em Vila do Conde
e está há 17 anos na Imerys. “Eu me
sinto privilegiado. Depois que entrei
na empresa pude crescer profissionalmente, pois tive acesso à cursos e assim
fui agraciado com outras formações que
contribuiram para o meu desenvolvimento”, assinalou.
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Casa Imerys – unidade Vila do
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número 06.

Elson Margalho, operador
de sala de controle
Por meio dessas relações, a Imerys
procura sempre colaborar com o crescimento econômico, social e sustentável da comunidade, desenvolvendo atividades que possam contribuir na evolução pessoal e na melhoria da qualidade
de vida de todos, buscando ser parceira
no desenvolvimento social.
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Alunos da turma de “Artesanato com
Sucata” desenvolveram vasos para plantas
feitos com material reciclável

ACESSE O NOSSO SITE
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