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A Induma consolida sua história localizada 
em duas sedes. Na cidade de Rio do Sul está si-
tuada a matriz, e em Taió situa-se a fábrica de 
papelão. O escritório da matriz, gerenciado pelo 
Diretor Comercial, Alfredo Ferrari, conta com 17 
funcionários que dividem-se nos setores comer-
cial, financeiro, contabilidade, oficina mecânica 
e marcenaria. 

O setor Comercial, financeiro realiza o aten-
dimento aos clientes e representantes, emissão 
de pedidos e todo processo de contas a pagar e 
a receber. Neste setor merecem destaque pelo 
longo período de trabalho dedicado à Induma os 
funcionários Egon Peplau, Gerente Comercial e 
Evandino Ferrari, Gerente de Exportação, que es-
tão na empresa há 36 e 24 anos respectivamente. 

O setor de Contabilidade faz a apuração de 
impostos, conferência de documentos, acom-
panhamento tributário e fiscal, demonstrações 
financeiras, dentre outras atividades. Neste se-
tor destaca-se o Contador Cesar Machado que se 
dedica à Induma há 25 anos e além dele, a sub-
contadora Nilva Geiser Ferreira e a analista fis-
cal Carla C. Thiem Cristino, que estão na Indu-
ma a 28 e 23 anos respectivamente. Responsável 
pela limpeza do escritório da matriz, contamos 
com a funcionária Salete Vieira que já está na 
Induma há 16 anos. Outro funcionário especial 
é o Sr. Roland Viedrantz, marceneiro, que neste 
ano completa 37 anos de empresa.

A história de sucesso da Induma é feita pela 
soma de histórias de vida das pessoas que se de-
dicam todos os dias pela empresa e junto dela 
obtém seu crescimento profissional!  

Entre os dias 18 e 22 de Fevereiro 
será realizada na Induma a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho - SIPAT, que tem o objetivo 
de orientar e conscientizar os funcio-
nários sobre a importância da preven-
ção de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais. O lema da SIPAT deste 
ano é “A segurança e qualidade de vida 
de todos dependem das ações seguras 
de cada um”. A Induma espera contar 
com a participação e envolvimento de 
todos os funcionários. 

Abaixo a programação:
14/02 - 06:30h - Exames Preventivos para as
mulheres (Fábrica).
19/02 - 05:00h - Coleta de sangue para exames de glicemia, colesterol, triglicerídeos 
e PSA. (Fábrica)
19/02 - 18:30h - Palestra – AIDS e Doenças sexualmente transmissíveis.
20/02  - 08:00h - Diagnóstico de saúde e estilo de vida – SESI
21/02 - 06:30h - Exames Preventivos para as mulheres (Fábrica).
21/02 - 18:30h - Palestra – Pastor Adelmo Struecker - Relacionamentos Familiares.
22/02 - 07:30h - Coleta de sangue para exames de glicemia, colesterol, triglicerídeos 
e PSA. (Matriz Rio do Sul).

Durante a semana acontecerá ainda a apresentação e posse da nova equipe da CIPA 
para 2013/2014. 

Investimentos na área da saúde
Atendimentos em Janeiro: Médicos: 40 consultas médicas, 11 ultrassonografias, 01 endoscopia, 01 mamografia, 01 ele-

trocardiograma. Laboratoriais: 18 atendimentos e 70 exames realizados. Odontológicos: 48 atendimentos com os seguintes 
procedimentos: 07 profilaxias, 24 restaurações, 03 endodontias, 04 radiografias, 04 exames clínicos, 06 manutenções aparelho.

INDUMA 70 ANOS

Vem aí a SIPAT 2013

Dicas de Saúde
GASTRITE
Gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa 

que reveste as paredes internas do estômago. Ela pode 
ser provocada por diferentes fatores:
* Uso prolongado de ácido acetilsalicílico e de anti-in-
flamatórios;
* Consumo de bebidas alcoólicas;
* Gastrite autoimune, quando o sistema imune produz 
anticorpos que agridem o próprio organismo.
A bactéria Helicobacter pylorii foi encontrada no estô-
mago de pacientes com gastrite ou úlcera. Não existem 
evidências se a bactéria é responsável pelo aparecimento 
de gastrite ou úlcera, ou se ela encontra nos pacientes 
com essas doenças, ambiente ideal para seu desenvol-
vimento.

Sintomas. A dor da gastrite começa na região epigás-
trica, logo abaixo do esterno, osso situado na parte an-
terior do tórax. Na prática, a queixa é de dor na boca do 
estômago, que se irradia para outros locais, se surgirem 
complicações. A dor da gastrite pode vir acompanhada 
de azia ou queimação, se houver retorno do suco gástrico 
por defeito no esfíncter, estrutura muscular que contro-
la a comunicação entre esôfago e estômago. A azia pode 
piorar quando a pessoa se deita depois de uma refeição 
mais volumosa ou rica em gorduras. Perda do apetite, 
náuseas e vômitos também são sintomas de gastrite, as-
sim como a presença de sangue nas fezes e no vômito.

Diagnóstico. É realizada através da história da doen-
ça e através da endoscopia digestiva alta.

Recomendações para prevenção
* Respeite os horários das refeições. Separar algum tem-
po para café da manhã, almoço e jantar tranquilos não é 
luxo, é necessidade;
* Prefira fazer pequenas refeições ao longo do dia a fazer 
uma grande refeição;
* Mastigue bem os alimentos, pois a digestão começa na 
boca;
* Dê preferência a frutas, verduras e carnes magras;
* Não fume;
* Evite tomar analgésicos, café, bebidas alcoólicas e as 
que contêm cafeína;
* Procure um médico para diagnóstico e orientação do 
tratamento correto.

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:

Joel Cristiano Manchien

Lucas Carlos Pereira

Selagio Degering                                                              

Viviane Cachoeira

Wally de Espindola                                                              

Joelmo Pedro dos Santos

Luciano Ramos                                                                   

Sonia A. Bittencourt Ramos                                               

Jorge Uilson Pedro

Marcelo Van Boemmel

Waldir de Borba                                                                

Rosana Felisberto Caetano                                                       

Silvana Kniess Bittencourt                                                      

Jorge Odair Alexandre
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Parabéns aos papais Grebson Wolinger e Rosana Porto pela chegada da pequena Sabriele Hele-
na Porto Wolinger no dia 14 de Janeiro de 2013.

Desejamos as Boas Vindas aos funcionários Joceli Machado que ingressou na empresa dia 
14/01, e Marcelo Alves dos Santos dia 28/01.

Faltam 62 dias para o aniversário de 70 anos da Induma!


