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Atendimentos em Novembro:
Médicos: 51 consultas médicas, 01 pequena cirurgia, 
10 ultrassonografias, 12 atendimentos hospitalares.
Laboratoriais: 15 atendimentos e 52 exames realiza-
dos. Odontológicos: 56 atendimentos com os seguin-
tes procedimentos: 05 profilaxias, 34 restaurações, 
02 endodontias, 05 exodontias, 03 radiografias, 02 
exames clínicos, 05 manutenções aparelho.

No dia 09 de novembro tivemos a alegria de receber 
a visita de 20 alunos do 5º ano do Colégio Cenecista de 
Taió, acompanhados pela professora Carla. A visita foi 
realizada com o intuito de aprofundar os estudos da tur-
ma sobre a indústria da transformação. Os alunos foram 
recepcionados pela Gerente de RH Soly, que fez uma 
apresentação sobre o histórico, produtos, preservação 
ambiental e benefícios sociais da Induma, ocasião em 
que os alunos tiraram muitas dúvidas. Em seguida foi 
servido um café e por fim foi realizada a visita ao parque 
fabril. Agradecemos ao CNEC pela visita e sentimo-nos 
gratificados por colaborar com o aprendizado dos alunos.

Dia 12 de abril de 2013 a Induma completa 70 anos de fundação, será um ano especial, com muitas come-
morações, afinal poucas empresas chegam a uma idade tão expressiva.

Foi fundada por um imigrante alemão, Hermann Hinrich Purnhagen, continuada por seu filho Horst e hoje é 
administrada pela terceira geração da família. Atualmente é uma empresa de mais de meio século de existência 

que mantêm o atendimento familiar dos tempos passados. 
Sua história, além de acompanhar o desenvolvimento de todo o setor papeleiro, é marcada pela dedicação, 

competência, empenho e reconhecimento de seu trabalho através de toda sua equipe de colaboradores, fornece-
dores, distribuidores, representantes e clientes, sem os quais este caminho não faria sentido.

É por tudo isso que a Induma está completando 70 anos, conceituada no meio empresarial nacional e inter-
nacional, atende com seus papéis especiais o mercado calçadista, automobilístico e de isolamento elétrico.

Estes 70 anos serviram para que a Induma construísse uma história de tradição e credibilidade no merca-
do, valorizando o desenvolvimento técnico com base nos requisitos dos clientes, buscando a melhoria contínua, 

respeitando o ser humano e a preservação da natureza.

Foi realizada no dia 07 
de dezembro uma confra-
ternização natalina na sede 
da Associação Induma 
entre os membros da Di-
retoria da associação e os 
voluntários que auxiliaram 
na realização da festa do 
Dia das crianças promovi-
da pela Induma. O objetivo 
desta festiva é promover 
um reconhecimento do 
trabalho e empenho des-
pendido por todos durante 
o ano, tendo em vista que, 
tanto as ações em prol da 
associação quanto as festi-
vidades da empresa neces-
sitam de apoio voluntário. 
Na ocasião a presidente 
da Associação Aline C. 
Purnhagen e a Diretora 

Administrativa da Indu-
ma Margareth Purnhagen 
fizeram um agradecimento 
especial pela participação 

e dedicação de todos, em 
seguida foi servido um filé 
duplo com salada.  Em um 
momento de descontração 

foi também realizado um 
leilão chinês onde foram 
trocados presentes entre 
os participantes.  

Convidamos a todos os funcionários e cônjuges 
para a tradicional Festiva de Natal da Indu-

ma que será realizada no dia 17 de Dezembro 
às 19:00 horas na sede da Associação. Esta 

festiva é um momento de agradecimento pelas 
conquistas do ano e confraternização entre os 
funcionários. Teremos inicialmente a forma-
tura dos alunos do SESI escola da Induma e 

encerramento do ano de trabalho, em seguida 
será servido um coquetel e por fim haverá um 

baile com a Banda Paixão Virtual.
Contamos com a participação de todos!

A Induma mantém 
desde o ano de 2010 um 
Sistema de Qualidade que 
visa atender a norma ISO 
9001:2008. A certificação 
ISO foi implantada a fim 
de garantir a qualidade dos 
produtos Induma e, conse-
quentemente, aumentar a 
satisfação dos clientes. Nos 
dias 27 e 28 de Novembro 
foi realizada a auditoria 
externa de monitoramen-
to da certificação ISO 
9001:2008 pelo auditor 
da BRTÜV Marcelo Adria-
no de Souza Rego e pelo 
especialista em produção 
de papel Valmir Balchak. 
Como resultado, a empre-
sa manteve a sua certifi-
cação, baseada no sistema 
de gestão da qualidade 

adequado aos requisitos 
da norma. Foram elenca-
dos como pontos fortes do 
Sistema da Qualidade In-
duma o comprometimento 

da direção com o sistema 
e o efetivo controle opera-
cional da produção e dos 
testes de laboratório, o que 
tem garantido a qualidade 

dos produtos. A Direção 
agradece a participação e 
empenho de todos os co-
laboradores na conquista 
deste resultado. 

Visita dos alunos do CNEC

2013 Um ano especial para a Induma

Auditoria de Manutenção do 
certificado ISO 9001:2008

Confraternização de Natal 
entre voluntários

Festiva de Natal 
Induma

Investimentos na área da saúde

Dicas de Saúde
Queimadura solar

Os raios solares podem causar queimaduras na pele, 
decorrente de uma superexposição aos raios ultravioletas 
(UV). Os sintomas usuais são pele avermelhada e quente 
ao toque, sensação de ardor e leve tontura. As exposições 
solares podem, ao longo prazo, contribuir para o desen-
volvimento de câncer de pele. Este processo, pode ser 
evitado através do uso de filtro solar, roupas (e chapéus) 
e com a limitação do tempo de exposição solar, especial-
mente durante o período entre as 10 horas e 16 horas.

Proteção para pele
Proteja a pele utilizando camisas de manga longa, 

chapéus, bonés e sombrinhas quando estiver exposto ao 
sol. Procure exposição ao sol em horários apropriandos, 
ou seja, antes das 10 horas da manhã e após 16 horas. Se 
ficar exposto ao sol, é recomendável consultar um índice 
de UV para determinar o nível de proteção que é neces-
sária.

Os filtros solares bloqueiam a luz UV, e ajudam a pro-
teger a pele. Algumas vezes chamados cremes solares ou 
bloqueadores solares, eles possuem uma taxa de Fator de 
Proteção Solar (FPS), baseado na capacidade do bloque-
ador reduzir a radiação UVB sobre a pele: quanto maior a 
taxa de FPS, maior a proteção. Um filtro solar com FPS 15 
bloqueia 93.3% de UVB e um de FPS 30 bloqueia 96.7%. 
É melhor utilizar um bloqueador de espectro grande para 
proteger tanto a radiação UVA quanto UVB. É prudente 
utilizar fórmulas a prova d’água quando realizar ativida-
des aquáticas. A aplicação deve ser eficaz e para isso é 
recomendado utilizar aproximadamente 28 ml para co-
brir um corpo inteiro de um homem adulto, o que é uma 
quantia muito maior do que as pessoas usam na prática.

Importante !!!
É recomendado utilizar o filtro solar a cada 2 a 3 ho-

ras, para uma melhor proteção.

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 dezembro:

Ademir da Silva

Mauricio Coelho Gonçalves                                                                       

Marcos Klitzke                                                          

Sergio Alka

Alirio Cristovão

Edemar Muller

Fabiano Nicolau                                                                   

Klaus Martin Luther                                                                 

Alcino Selinger 

Admilson Antonio dos Santos                                                         

Fabio da Silva

Ismael Ribeiro Batista

Jaciara Ingels

Cleiton Machado

Lucas Henrique Klitzke

Vilmar Ribeiro

Joãozinho Althoff

Ademir Alves dos Santos

Rodrigo Filipe Schweitzer

Edilson Corrêa

Sergio Antonio Rodrigues                                                                 

Volnei Rodrigues

Agenor Francisco Ventura

Marcelo Davi Espindola
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31/12 Parabéns aos papais Elizeu Ferreira e Valdirene Maximo Fortunato pela chegada 
da pequena Priscila Fortunato Ferreira no dia 09 de Novembro.


