	
  

	
  

InterCement participa de audiência pública em
Rio Branco do Sul
Empresa realiza estudos de viabilidade econômica para avaliar continuidade
do projeto de construção de fábrica em Cerrado Grande
O engenheiro Marco Aurelio M. Ferreira participou nesta segunda-feira, 9 de junho, de
audiência pública em Rio Branco do Sul, Paraná, para apresentar à comunidade plano de
trabalho da InterCement, holding para os negócios de cimento do Grupo Camargo Corrêa. A
empresa está realizando estudos de viabilidade econômica e estratégica para o projeto
Cerrado Grande, visando à implantação de uma unidade fabril e mina na região.
Marco Aurelio M. Ferreira, que é gerente da Regional Sul da InterCement, apresentou a
companhia e destacou, entre outros pontos, que a política de recrutamento da empresa
prioriza a mão de obra local para aprofundar os vínculos com a comunidade e região. Quando
necessário, inclusive, a empresa realiza capacitação para os candidatos, além de cursos para
quem for contratado. A estimativa é de que o projeto Cerrado Grande crie 150 empregos
diretos e outros 1.500 indiretos no pico da obra.
Ainda no campo social, Ferreira destacou trabalhos realizados pela empresa nas regiões onde
atua, através de iniciativas com o potencial de mudar realidades. São projetos estruturantes
que envolvem crianças e adolescentes, em idade pré-escolar e escolar, com ações e
programas desenvolvidos em conjunto pela empresa, por seus profissionais e pela
comunidade. Cada programa é feito de forma personalizada, adaptada à realidade local.
Outro ponto apresentado na audiência pública foi o compromisso com o meio ambiente. A
InterCement possui como política ambiental a adoção de ações que minimizem possíveis
impactos das operações na comunidade. Ferreira explicou que a empresa utiliza
equipamentos com as tecnologias mais modernas do mercado para emissões atmosféricas,
monitoramentos ambientais para garantir a eficiência dos sistemas de controle, programa
cortinas vegetais para minimizar os ruídos e, se houver, as poeiras em suspensão.
O projeto Cerrado Grande, caso seja viabilizado, prevê a unidade fabril com capacidade para
1,3 milhão de tonelada de cimento por ano e foi pensado e projetado pela Cimpor, empresa
adquirida pela InterCement em 2012. A InterCement é a segunda maior produtora de cimento

do Brasil, onde possui 16 fábricas. No mundo, também se destaca como uma das 10 maiores
empresas internacionais do setor, com 40 fábricas no total, na América do Sul, Europa e
África.
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