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

CUIDAR DO
MEIO AMBIENTE É
DEVER DE TODOS!
Para a Imerys, o respeito ao meio
ambiente é um dos valores que norteiam o
trabalho da empresa. Portanto, cuidar da
biodiversidade é fundamental no seu dia a
dia. Todos os anos a mineradora aprimora
seus métodos e produtos para garantir que
a operação seja cada vez mais sustentável.
No mês em que se comemora o
Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06),
a Imerys promoveu uma programação especial para os colaboradores, visando principalmente a segurança das suas operações
e o respeito pela flora e fauna local. “Que-

remos que todos os colaboradores percebam que são responsáveis pelas suas ações
e cada um tem seu papel como agente de
mudança em atitudes que podem fazer
toda a diferença”, afirma a engenheira ambiental da empresa, Caroline Scherer.
O objetivo é que os trabalhadores incorporem o respeito ao meio ambiente em
nas ações rotineiras, tanto dentro quanto
fora da empresa.Você também pode ser
um multiplicador. Incentive as boas práticas da sustentabilidade na sua casa e na
sua comunidade.

Confira algumas dicas:
• Não derrube árvores sem
autorização, não realize podas
ilegais e nunca desmate uma área;
• Não coloque lixo em rios e lagos e
preserve a mata em volta desses
locais;
• Nunca jogue lixo no chão,
importando-se sempre com o seu
destino adequado. Recicle seu lixo;
• Reduza o consumo de água e energia.

Aprendizado
e conhecimento
História, Ciências, Geografia e, principalmente, o que são, onde estão e quais as aplicações dos minérios. Esse foi o aprendizado
que as mais de 300 crianças de Barcarena e
Ipixuna do Pará levaram para as suas casas em
maio. Colaboradores da Imerys realizaram palestras nas três unidades da Casa Imerys aproveitando o tema do Anuarinho da Mineração,
que este ano tem o título “Dorinha em: a máquina do tempo e os minérios”. Ana Patrícia
Ferreira, de 14 anos, participou do evento
em Barcarena. “Eu achei legal. Me chamou
muita atenção porque isso vai ajudar nos

meus estudos.
Eu aprendi muitas coisas”,
concluiu.
Em parceria com o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral),
a programação é uma iniciativa pioneira entre
as mineradoras do estado. Após as palestras, dinâmicas e jogos, as crianças ganharam ainda um
exemplar do Anuarinho para continuar jogando
em casa. “As crianças interagiram, fizeram perguntas, foi muito proveitoso. No dia seguinte
vi muitas crianças na varanda de casa, jogando”,
explicou a pedagoga Patrícia Neres.

Mães

Há um ano o programa Pró-Materna se
mudou para a Casa Imerys e, desde então,
os resultados vêm sendo ótimos. No
primeiro semestre, mais de 25 gestantes
foram atendidas e comemoraram o
mês das mães com um lindo ensaio
fotográfico no Hotel Samaúma, em
Barcarena, mostrando toda a plenitude
das grávidas da Casa Imerys.

Expedição Imerys expõe fotos
de Barcarena em Belém
A segunda edição da Expedição Imerys
está sendo um sucesso. No total, 61 fotógrafos profissionais e amadores produziram 580
fotos das atividades desenvolvidas nas duas
unidades da Casa Imerys, em Barcarena, que
representa o principal projeto de responsabilidade social da empresa. “Conhecer as crianças, os funcionários da Casa Imerys e poder
registrar este momento foram um presente
para mim”, comentou Mara Nascimento,
participante desta edição.
As 24 imagens foram selecionadas por
um júri técnico e a exposição começou por
Belém e depois percorrerá França, Estados
Unidos e em outras regiões do Brasil e do
mundo. Os autores das duas melhores fotografias ganharam uma viagem, com tudo
pago, para participar do Valongo Festival
Internacional da Imagem, um dos melhores
eventos de fotografia do mundo que será realizado em Santos (SP), no mês de outubro.

Reconhecimento

Casa Imerys premiada! O maior projeto
social da Imerys recebeu do Sindicato
das Indústrias Minerais do Pará
(Simineral) o segundo lugar do Prêmio
Estadual de Inovação na Indústria
Mineral na categoria
“Tecnologias Sociais”.

VISITAÇÃO
DATA: 09 de junho a 31 de julho
De terça a sexta, das 10h às 16h e
sábado e domingo, das 9h às 13h.
LOCAL: Galeria Fidanza - Museu
de Arte Sacra, na Cidade Velha.
ENTRADA FRANCA.
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Formatura

Mais de 130 jovens serão certificados
no final de mais um semestre de aulas
de Informática Básica e Avançada nas
Casas Imerys de Vila do Conde e do
bairro Industrial. Além de aprender, com o
diploma da Microlins os jovens terão mais
oportunidades no mercado de trabalho.

