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Entre os dias 12 e 15 de 
março a Induma esteve par-
ticipando da FIMEC 2013 – 
Feira Internacional de Couros, 
Produtos Químicos, Compo-
nentes, Máquinas e Equipa-
mentos para Calçados e Cur-
tumes, em Novo Hamburgo 
– RS. Na ocasião da Feira, a 
empresa festejou seus 70 anos 
em um jantar comemorativo, 
com a participação de clien-
tes, fornecedores, parceiros e 
lideranças do setor calçadista. 

A comemoração, realizada no 
dia 14 de março, foi um mo-
mento de homenagens, de 
agradecimento e de reconheci-
mento a todos que ajudaram a 
Induma a chegar aos 70 anos.

Integrantes da diretoria 
falaram sobre as sete décadas 
de atuação e os esforços para 
se manter em atividade. O Di-
retor Comercial Alfredo Ferra-
ri que já trabalhou com as três 
gerações da família Purnha-
gen, relatou que a empresa 

está preparada para seguir em 
frente, e se manterá porque é 
uma empresa que sabe a im-
portância das pessoas como o 
maior patrimônio. A Diretora 
de Controle Miriam Purnha-
gen, emocionou a todos fa-
lando da grande dedicação do 
marido Horst pela empresa 
e na educação dos filhos, que 
hoje dão continuidade ao tra-
balho iniciado pelas gerações 
anteriores.

A Diretora Administrati-

va e de Marketing, Margareth 
Purnhagen, reforçou o papel 
de cada colaborador, cliente 
e fornecedor na trajetória da 
Induma. “Nossa família sozi-
nha não conseguiria realizar 
tantas proezas sem a ajuda 
de pessoas fundamentais ao 
nosso lado.” Simbolizando 
o agradecimento a todos, foi 
entregue uma placa em ho-
menagem ao Diretor Comer-
cial, Alfredo Ferrari, que atua 
há 46 anos na companhia. 

Ainda reforçando os agrade-
cimentos, a acionista Simo-
ne Purnhagen Galvan fez a 
entrega de uma lembrança 
especial a toda a equipe de re-
presentantes da Induma.

Uma empresa sustentável
Fundada em 1943 por 

Hermann Hinrich Purnhagen, 
a Induma é hoje detentora de 
alta tecnologia fabril e realiza-
dora de importantes projetos 
sociais e ambientais. Todo o 

papelão Induma é reciclado, 
apresentando ao mercado 
uma opção ecológica em pa-
pelão para palmilhas. Além de 
usar resíduos de papel de di-
versos setores, criando aplica-
ções para as sobras de outros 
processos industriais, o pape-
lão Induma também é 100% 
reciclável. A empresa conta 
com reconhecimento inter-
nacional e atua nos mercados 
calçadista, automobilístico e 
de isolamento elétrico.

Investimentos na área da saúde

Atendimentos em Março: Médicos: 36 consultas médicas, 10 ultrassonografias, 03 
endoscopias, 01 eletrocardiograma, 05 atendimentos hospitalares. Laboratoriais: 19 
atendimentos e 83 exames realizados. Odontológicos: 47 atendimentos com os seguin-
tes procedimentos: 08 profilaxias, 23 restaurações, 07 endodontias, 02 radiografias, 02 
exames clínicos, 05 manutenções aparelho.

Aprendendo a Gerenciar o Estresse

Programa de Educa-
ção Ambiental - Coleta 

seletiva de resíduos

Homenagem as mulheres

Foi realizado nos dias 19 e 21 de março na In-
duma o minicurso de Educação Continuada Geren-
ciamento do Estresse através de uma parceria com 
o SESI. O curso, oferecido gratuitamente, contou 
com a participação voluntária de 30 funcionários. 
A instrutora Maria Elisabete G. da Silva, psicóloga, 
trouxe o tema aos trabalhadores de forma dinâmi-
ca, falando sobre o estresse no trabalho e na vida 
pessoal, sobre as formas de lidar com ele para que 
não prejudique a saúde e até ocasione acidentes de 
trabalho, dentre outros aspectos. O objetivo da In-
duma ao proporcionar este curso foi o de prevenir 
problemas psicológicos e de saúde que podem ser 
causados pelo estresse em excesso. A empresa agra-
dece a parceria do SESI em mais este curso e para-
beniza a iniciativa e participação dos trabalhadores.

A Induma mantém coleta 
seletiva dos resíduos sólidos 
na empresa e na vila onde 
residem seus funcionários. 
Antes de se mudarem para a 
casa da empresa, os funcio-
nários são instruídos sobre a 
separação correta do lixo ge-
rado: reciclável (papel, plás-
tico, latas e vidros), orgânico 
(restos de alimentos, cascas, 
etc.) e outros. Este incentivo 
é importante, pois além de 
contribuir para a preserva-
ção do meio ambiente, pro-
porciona um bom exemplo 
para as crianças, que no futu-
ro tendem a repetir o gesto de 
fazer a coleta seletiva.

No dia 08 de Março, Dia Internacional da Mulher, todas as mulheres da 
Induma foram homenageadas pelo seu dia e presenteadas com flores.

INDUMA COMEMORA 70 ANOS DURANTE A FIMEC 2013
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Parabéns Hoje... Felicidades semPre!
são os votos da direção e Funcionários 
da induma aos aniversariantes de abril:

Izaias Ribeiro Batista

José Ernani Eble

Vanesa Luchtenberg

Geovane Voss

Deisi Petry

Charles Hwizdalek

Luiza Cristina Gonçalves Lopes

Saulo Vanderlei Amaro

Alberto Doerner

Juliana Maximo F. Francisconi

Edilson Jung

Valdemir Cardoso

Tiago Nichellatti

José Amarildo Medeiros

José Lauro Althoff

Carlos Roberto Pires de Moraes

Marcelo Grosch

Simone Frescha

Simone Purnhagen Galvan

Janio Wajszczyk

Cristian Klitzke

Orlando Rodrigues Duffeck
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Desejamos as Boas Vindas aos funcionários 
Claudionir Luchtemberg que ingressou na 
empresa dia 04/03, Vanderlei Miranda dia 

06/03 e Roberto Elicker dia 11/03.

Parabéns aos papais Ademir da Silva e 
Dionara Krause da Silva pela chegada da 

pequena Eduarda da Silva no dia 05 de 
Março de 2013.


