
 VALE OESTE - Edição 595 •  TAIÓ(SC), 8 DE MARÇO DE 2013INFORMATIVO12

O crescimento da Induma é visível na fá-
brica, situada em Alto Palmital – Taió, onde 
constantemente são realizados investimentos 
para melhoria do parque industrial e expan-
são da empresa. Ao longo dos anos, a história 
da Induma se consolidou tendo como base 
a economia de recursos, a responsabilidade 
administrativa, seriedade e o respeito pelo 
ser humano e pelo meio ambiente. A fábrica 
é dirigida atualmente pela terceira geração da 
família Purnhagen, que atua com base na filo-
sofia dos precursores e assim mantém o aten-
dimento familiar dos tempos passados. 

Acompanhando o desenvolvimento das má-
quinas e processos, estão as pessoas. A Induma 
tem a satisfação de contar em seu quadro de fun-
cionários com várias pessoas que vestem a cami-
sa da empresa a mais de 20 anos. Este é o caso 
dos Supervisores de Produção Orlando Klitzke e 
Aroldo Heymanns que estão há 35 e 24 anos na 
Induma respectivamente. Também dos Trato-
ristas Ancelmo de Espindola e Jorge Ramos que 

completam neste ano 37 e 34 anos de empresa 
respectivamente. Outro exemplo de dedicação é 
o Sr. Arlindo Sebold, Gerente de Serraria, que é 
funcionário há 34 anos. E como ele, temos várias 
outras pessoas que escrevem junto da Induma 
a sua história, como os Preparadores de massa 
Aldori Ramos e Arlindo Nolli, com 33 e 32 anos 
de empresa respectivamente, o Operador de má-
quina José L. Althoff, com 28 anos, o Operador 
de Caldeira Nelson Constantino, com 27 anos, 
o Líder de Máquina Pedro Schelbauer, com 25 
anos, o Gerente Administrativo Antonio Vander-
lei de Souza e a Recepcionista Carmem Ramos, 
ambos com 21 anos de empresa.

Queremos aqui homenagear estas pessoas, 
por tantos anos de trabalho, empenho e dedi-
cação, que foram fundamentais para o sucesso 
celebrado hoje aos 70 anos de Induma. Esten-
demos esta homenagem aos tantos outros fun-
cionários que temos com mais de 10 anos de 
empresa e que também merecem nosso reco-
nhecimento especial. 

Entre os dias 18 e 22 de fevereiro aconte-
ceu na Induma a Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho - SIPAT, tendo 
como lema “A segurança e qualidade de vida 
de todos dependem das ações seguras de cada 
um”. O objetivo da SIPAT é promover ações 
que visam prevenir acidentes de trabalho e do-
enças ocupacionais, incentivando a segurança, 
e ações em prol da saúde e qualidade de vida 
do trabalhador. 

Durante a semana todos os funcionários 
realizaram exames de glicemia, colesterol e 
triglicerídeos, as mulheres realizaram o exame 
preventivo e os homens com idade superior a 
45 anos realizaram o PSA. 

Os trabalhadores puderam ainda assistir 
a três palestras. No dia 19 tivemos a palestra 
“AIDS e Doenças sexualmente transmissíveis” 
com a Dra. Fabrícia Augusto e as enfermeiras 
Rose Hermes e Marcela de Andrade da Secreta-
ria da Saúde de Taió. Em seguida os presentes 
assistiram a uma palestra sobre meio ambiente 
intitulada “Programas ambientais e gestão de 
resíduos sólidos” com o Biólogo e Mestre em 
Engenharia ambiental Juliano Albano. No dia 
21 tivemos uma palestra com o Pastor Adelmo 
Struecker, que falou sobre Relacionamentos 
familiares, enfatizando o que as pessoas no fim 
da vida descobrem que teriam feito diferente se 
pudessem recomeçar. 

No dia 20 os funcionários participaram do 
Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida promo-
vido pelo SESI. Neste programa os trabalha-

dores participaram de um circuito saúde, onde 
responderam a um questionário sobre estilo 
de vida, em seguida foi medido peso, altura, 
índice de massa corporal, foi aferido a pressão 
arterial e feita uma avaliação bucal. Em cada 
posto os participantes receberam um retorno 
sobre sua condição de saúde. Durante a SIPAT 
foi ainda apresentada a nova equipe de Cipei-
ros para 2013/2014.

A Direção da empresa agradece a efetiva 
participação de todos os funcionários na SI-
PAT e a equipe de Cipeiros 2012/2013, que 
deixou o cargo, por seu trabalho e dedicação.   

Mulheres...
Têm força para ser mãe, 
carinho para ser esposa, 
reciprocidade para ser 
amiga, Fortes, lutado-

ras, conquistadoras, que 
amam e são amadas. 
Mulheres de todas as 

raças, Sem fronteiras e 
acima de tudo mulheres 

guerreiras! Feliz Dia 
Internacional da Mulher!

Uma homenagem 
da Induma a todas 

as mulheres!

Investimentos na área da saúde
Atendimentos em Fevereiro: Médicos: 57 consultas médicas, 11 ultrassonografias, 01 eletrocardio-
grama, 05 atendimentos hospitalares. Laboratoriais: 233 atendimentos e 1.018 exames realizados. 
Odontológicos: 51 atendimentos com os seguintes procedimentos: 05 profilaxias, 23 restaurações, 

03 endodontias, 03 exodontias, 05 radiografias, 07 exames clínicos, 05 manutenções aparelho.

Programa de Educação Ambiental
A palestra sobre gestão de resídu-

os sólidos apresentada pelo biólogo 
Juliano Albano durante a SIPAT 2013 
foi uma das ações do Programa de 
educação ambiental da Induma, que 
visa conscientizar o trabalhador sobre 
questões importantes relacionadas ao 
meio ambiente. A palestra teve como 
foco os resíduos sólidos gerados na 
empresa. De um modo geral foi falado 
sobre as problemáticas ambientais e o 
papel das leis na busca por soluções a 
esses problemas. Diante deste contexto 
a palestra abordou os programas am-
bientais associados ao Licenciamento 
ambiental da empresa, com ênfase na 
gestão dos resíduos. Além de ter apre-
sentado os principais resíduos gerados 
pela empresa e sua destinação final, foi 

realçado a importância da contribuição 
de todos nesse processo que vai desde 
fazer a separação correta dos resíduos 

até exigir dos outros colegas de traba-
lho que também cumpram o seu dever 
de cidadão. 

INDUMA 70 ANOS SIPAT 2013

Induma S/A
INDÚSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO
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Parabéns Hoje... Felicidades semPre 
são os votos da direção e Funcionários 
da induma aos aniversariantes de janeiro:

Janir José Ferrari                                                              

Jhonatan Zeferino Ramos Nuss

Rafael Constantino                                                              

Silvana Stringari Pedro

Antonio Vanderlei de Souza                                                      

Joacir Alves de Jesus                                                           

Jackson Francisconi                                                             

Ancelmo de Espindola                                                            

Andreia Cristina Begalke                                                        

Marcelo Alves dos Santos

Adelir Lotti                                                                    

Edu Dias Machado                                                               

Maria Simoni Alegri dos Santos                                                  

Moacir Caetano

Luiz Carlos Melin

Luiz Carlos Ribeiro                                                             

Mario Dolzan                                                                   

Priscila Felicio                                                                

Marcelo Manoel Fausto

Ediberto Doerner

Márcio Mateus de Sousa                                                          

Cristiano Heymanns                                                            

Valderi Ribeiro                                                                

Taiana Muller

Zacarias Soares

Fabio Just                                                                 

Claudemir Schetz

Fábio Just

Valdivino Ramos
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Desejamos as Boas Vindas aos funcionários Daniel dos Santos Ramos 
e Valtenir Alexandre que ingressaram na empresa dia 04/02, 

Valdivino Ramos dia 05/02 e Ronaldo Bilk dia 25/02.

Faltam 35 dias para o aniversário de 70 anos da Induma!


