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Nesta longa trajetória, a história da Induma foi sendo marcada por grandes conquistas e também por dificuldades, as 
quais com muita dedicação e determinação sempre foram superadas. Alguns funcionários estiveram na empresa tempo sufi-
ciente para acompanhar estes acontecimentos, puderam se alegrar diante do sucesso e crescer em momentos de crise. Uma 
destas pessoas é o Sr. Alfredo Ferrari, Diretor Comercial/Financeiro, que está na Induma há 46 anos. Em sua primeira ativi-
dade, fazia trabalhos de Office boy, após ser promovido, foi Gerente de Produção quando a Induma ainda era uma empresa 
do ramo madeireiro. Hoje o Sr. Alfredo, como Diretor, é responsável pelo controle das finanças e das vendas da Induma e 

juntamente com sua equipe do setor comercial mantém contato direto e personalizado com os clientes.
A história de sucesso da Induma é feita pela dedicação das pessoas, que junto com a empresa constroem a cada 

dia a sua história de vida. Faltam 83 dias para o aniversário de 70 anos da Induma!

No dia 17 de Dezembro 
a Induma promoveu uma 
grande festiva de Natal e de 
encerramento das atividades 
do ano na Associação In-
duma. Estiveram presentes 
Diretores, Gerentes e todos 
os funcionários e cônjuges. 
Inicialmente foi realizada 
a formatura de 8 alunos do 
SESI Escola da Induma que 
concluíram seus estudos du-
rante o ano. Os alunos foram 
certificados e presenteados 
com uma lembrança ofereci-
da pela empresa. A formada 
Marilande Nogueira de An-
drade leu um depoimento so-
bre a importância desta con-
quista principalmente diante 
das dificuldades encontradas 
em conciliar trabalho, família 
e estudos. Os alunos tiveram 
sua dedicação reconhecida 
através das palavras da Pro-
fessora Maria Aparecida Vi-
sentainer e dos Diretores da 
empresa. Agradecemos à par-
ceria do SESI em mais este 

ano de trabalho, e pela pre-
sença das professoras Carla e 
Maria Aparecida e da Secretá-
ria Escolar Jaquelina.

Após a formatura, a dire-
ção fechou as atividades do 

ano relembrando as principais 
obras e aquisições de 2012, 
agradecendo a todos pela de-
dicação no trabalho e desejan-
do boas festas aos presentes. 
Os diretores mencionaram 

ainda que 2013 será um ano 
especial, pois no dia 12 de abril 
a Induma completa 70 anos, 
o que será comemorado com 
muito orgulho visto que pou-
cas empresas atingem uma 
idade tão expressiva.    

Num momento de des-
contração tivemos a chegada 
do Papai Noel, que distribuiu 
balas e fez o sorteio dos brin-
des. Com a presença do Papai 
Noel, a Supervisora de Bate-
dor Julia C. Bittencourt deixou 
a todos uma bela mensagem 
de Natal. Como forma de agra-
decimento pelas conquistas 
do ano foi feita a oração do Pai 
Nosso. Em seguida foi servido 
um delicioso coquetel, ficando 
a animação da noite por con-
ta da banda Paixão Virtual. A 
empresa presenteou a todos 
os funcionários com um Kit 
Natalino de carnes.

A Induma deseja aos 
funcionários, clientes e ami-
gos um ano novo de muito 
sucesso e realizações!

Investimentos na área da saúde
Atendimentos em Dezembro: Médicos: 23 consultas médicas, 04 ultrassonografias, 02 eletrocardiogramas, 

04 atendimentos hospitalares. Laboratoriais: 10 atendimentos e 44 exames realizados. Odontológicos: 22 atendi-
mentos com os seguintes procedimentos: 02 profilaxias, 13 restaurações, 01 exodontia, 06 manutenções aparelho.

Informamos que a partir do dia 28 de janeiro serão abertas as matrículas da Escola do SESI na Induma para funcioná-
rios e comunidade do Palmital. Neste dia estaremos conversando com os trabalhadores sobre a importância da continui-
dade dos estudos, bem como tirando dúvidas e fazendo matrículas. A escola oferece ensino fundamental e médio com uma 
metodologia voltada a adultos e possui aulas dinâmicas cuja didática envolve conteúdos ligados à realidade de trabalho dos 
alunos e aulas realizadas em laboratório de informática. As aulas acontecem dois dias por semana, duas horas cada dia. 

A Induma incentiva a todos os funcionários que não concluíram seus estudos para que façam sua matrícula. A edu-
cação promove diversos ganhos ao trabalhador, no âmbito pessoal o indivíduo consegue organizar melhor o orçamento 
familiar, planejar seus objetivos para o futuro, dar um bom exemplo aos filhos e incentivá-los mais nos estudos, etc. No 
trabalho ele consegue compreender melhor as instruções dadas, resolver problemas com maior facilidade, ter ideias novas, 
consegue ser mais produtivo e estar mais bem preparado para ocupar cargos mais elevados. Para crescer na vida o primei-
ro passo é a educação.

Desejamos desde já um excelente ano letivo a todos os alunos!

INDUMA 70 ANOS

Festiva marca o encerramento do ano na Induma

Abertura de matrículas para o ano letivo de 2013

Dicas de Saúde
Parasitoses intestinais
As parasitoses intestinais, ou também chamadas de 

verminoses, fazem parte das doenças mais incidentes no 
mundo, sendo um problema de saúde principalmente 
nos países em desenvolvimento, como o Brasil.

Elas atingem principalmente crianças, devido ao 
frequente contato da boca com objetos contaminados, 
porém podem vir a acometer adultos que possuem há-
bitos higiênicos ruins. A prevenção pode ser através de 
cuidados diários como: lavar frequentemente as mãos, 
lavar bem os vegetais antes de consumir, não comer car-
nes mal passadas ou de procedências duvidosas, evitar 
andar descalço e não beber água sem seu devido trata-
mento.

Os principais sintomas são diarreia, dores abdomi-
nais, náuseas, vômitos, perda de peso, anemia, fraqueza, 
coceira anal, problemas respiratórios e, em casos espe-
cíficos, acabam atingindo o cérebro ou, em infestações 
maciças intestinais e graves, podem levar a morte. 

A identificação dos parasitas ocorre por meio de um 
exame de fezes, porém, muitas vezes, utiliza-se de um 
tratamento precoce mediante a suspeita da infestação.

O tratamento pode ser realizado de maneira rotinei-
ra em adultos e crianças através da utilização de medi-
camentos vermífugos (como albendazol, tiabendazol, 
mebendazol, etc.) ou antibióticos (como o metronida-
zol), lembrando que o tratamento envolve os familiares 
e pessoas de contatos frequentes.

Sempre que apresentar qualquer tipo de sintoma 
procure o seu médico.

SESMT – Serviços especializados em engenharia de 
segurança e em medicina do trabalho.
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Parabéns Hoje... Felicidades semPre 
são os votos da direção e Funcionários 
da induma aos aniversariantes de janeiro:

Tatiana Manczevski                                                        

Horst Alexandre Purnhagen                                                       

Charles José Eifler

Carlos Nuss                                                                     

Dirceu Nunrberg

Wiland Grosch                                                                   

Luiz Carlos Machado                                                

Eder José Grosch                                                                

Julia Cachoeira Bittencourt                                                     

Marilande Nogueira de Andrade

Orlando Klitzke                                                                 

Edineia Stockmann

Valmir Rodrigues de Brito

Claudete A. N. Pedroso                                                

Sebastião Fernandes

Aline Pontes

Fabiana Schlup Kuenzer

Fabio Grosch                                                                    

Marcio dos Santos Moreira

Vanilda Westphal Caetano                                                       

Alfredo Ferrari

Silvania Schwambach

Jovani Roberto Ferrari

Grebson Wolinger

Cristiano Guscki
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Parabéns aos papais Cleverson Marcelino Pieroni dos Santos e Jenifer Machado dos Santos pela 

chegada do pequeno Isaque Gabriel Pieroni dos Santos no dia 23 de Dezembro de 2012.


