Imerys na

Não jogue esse jornal na rua. No papel deste informativo tem caulim.
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PROJETO
RETOMA
ATIVIDADES
A Casa Imerys iniciou suas atividades em 2017 com sucesso
de público. Todas as 150 vagas foram preenchidas no mesmo dia
da abertura das inscrições para balé, karatê, reforço escolar e ginástica laboral para idosos.
A casa do Bairro Industrial também está realizando sete oficinas, sendo duas inéditas: esporte para crianças e Pró-Materna
para as gestantes. No total, são mais de 190 inscritos e, em abril,
ainda iniciará a oficina de musicalização com 30 vagas.“Durante

as inscrições, foi possível ouvir relatos sobre a evolução de crianças que participam da Casa Imerys. Ficamos orgulhosas de sentir a receptividade das comunidades com o projeto social”, comentou Nayara Santos, analista de Relações com a Comunidade
responsável pelas atividades da Casa Imerys de Vila do Conde.
Ainda em abril, iniciarão as aulas do curso de qualificação profissional “Operador de Beneficiamento de Minérios”
com carga horária de 400h.

Homenagem às
mulheres

Começou a Expedição Imerys
Os participantes da segunda edição da Expedição
Imerys terão como inspiração a Casa Imerys, maior projeto social da mineradora no Estado, que em cinco anos,
já beneficiou mais de nove mil pessoas.
Em abril, 60 selecionados terão um dia para fotografar as atividades desenvolvidas nas duas unidades do
projeto localizadas em Barcarena.
As 20 imagens farão parte da Expedição Imerys e os
autores das duas melhores ganharão uma viagem com
tudo pago para participar do Valongo Festival Internacional da Imagem 2017, em Santos/SP.
“Queremos mostrar à população do Pará a importância da atuação social da Casa Imerys por meio da educação, da saúde e da geração de renda para as comunidades”, destacou Juliana Carvalho, coordenadora de Comunicação & Relações com a Comunidade da Imerys.

A Casa Imerys em parceria com a
Embeleze realizou uma programação
especial em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, celebrado em
março. Foram oferecidos serviços de
beleza, como design de sobrancelha,
corte de cabelo e maquiagem para
70 mulheres nas duas unidades do
projeto, em Vila do Conde e no Bairro
Industrial. Também foi realizado
um bate-papo com dicas de beleza
e um café da manhã preparado
especialmente para elas.

NOVIDADE

Este ano criou-se a categoria
“Júri Popular”, que elegerá
o autor da imagem que
obtiver o maior número
de compartilhamentos
no Facebook com a
utilização da hashtag
#expedicaoimerys. O
vencedor receberá um “Vale
Workshop” da Associação
Fotoativa, em Belém.
PARTICIPE E COMPARTILHE A
SUA FOTO FAVORITA!

O caulim no seu dia a dia

É um dos seis minerais mais abundantes que existe e é extraído da
terra. Depois que passa pelo beneficiamento é utilizado na fabricação de
vários produtos que utilizamos diariamente, como: papel, lápis de cor,
cosméticos, tinta, pasta de dente, xícara, dentre outros.
Mais recentemente, o caulim passou a ser utilizado
na industrialização de plásticos, pesticidas, rações, produtos alimentícios, farmacêuticos, fertilizantes e outras
variedades de aplicações industriais.
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Microcrédito Crescer
Os 24 microempreendedores selecionados
para o programa da Imerys que tem como
objetivo investir no desenvolvimento de
microempreendedores de Barcarena já
começaram a capacitação educacional.
Eles estão no segundo módulo do
curso realizado na Casa Imerys. Após
a capacitação, que terminará em maio,
os participantes receberão o repasse
do microcrédito por meio do Banco da
Amazônia e a OSCIP Amazônia Florescer.

