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A fim de proporcionar educação básica para trabalhadores e pessoas da comunida-
de que não tiveram acesso aos estudos, a Induma em parceria com o CEJA de Taió deu 
início na escola da empresa ao Programa Brasil Alfabetizado. As aulas, que tiveram 
início no dia 26 de março, acontecem dois dias por semana. O programa utiliza uma 
metodologia especialmente voltada a adultos, e o objetivo é que até o fim do ano os 
alunos estejam alfabetizados e capacitados para ingressarem no Ensino Fundamental.

A Assembléia Geral das 
Nações Unidas declarou que,  
a partir de 1993, no dia 22 
de março de cada ano, seria 
o “Dia Mundial das Águas” 
(DMA). A comemoração do 
Dia Mundial da Água traz 
um alerta: prevê-se que, em 
2050, 2 bilhões de pessoas 
sofrerão com a escassez de 
recursos hídricos. Dados da 
ONU mostram que apenas 
3% de toda a água terrestre é 
própria para consumo.

A água é o elemento que 
deu origem e sustenta a vida 
no planeta Terra. Sem a 

água, nenhuma espécie ve-
getal ou animal, incluindo o 
homem, sobreviveria. Cerca 
de 70% de nossa alimenta-
ção e de nosso próprio corpo 
são constituídos por água.  A 
Induma atenta a preserva-
ção dos mananciais hídri-
cos, mantém grande reserva 
florestal nativa, preserva a 
mata ciliar, que contribui 
diretamente para a absor-
ção da água das chuvas, não 
deixando que ocorra o es-
coamento superficial, com 
isto, tem-se uma melhor re-
gulação na disponibilidade 

hídrica. A empresa  possui 
também um reservatório de 
água, com mais de 9 milhões 
e 500 mil metros cúbicos 
de água doce o que equivale 
a 164 hectares. Com estas 
ações a Induma contribui 
com a preservação da água 
disponível para o consumo. 

Objetivando capacitar 
os seus funcionários para 
o exercício seguro da sua 
atividade a Induma reali-
zou no dia 20 de abril nas 
dependências da empre-
sa um treinamento sobre 
“Operação Segura da Mo-
tosserra”, ministrado pelo 
Técnico Autorizado da 
Stihl o Sr. Sandro Woelfer 
e pelo Técnico de Seguran-
ça do Trabalho Sr. Rosalvo 
Wilhelm, este treinamento 
foi realizado com todos os 
funcionários do setor de 
reflorestamento e caldeira 
da empresa. Este treina-
mento teve como objetivo  
proporcionar aos parti-

cipantes conhecimento a 
respeito de como manu-
sear  a motosserra de ma-
neira segura, manutenção 
preventiva, equipamentos 
de segurança individual 
e do equipamento  e tam-
bém evitar acidentes que 

possam colocar em risco 
a saúde e a vida dos tra-
balhadores, foram feitas 
demonstrações práticas 
da operação segura e ma-
nutenções básicas preven-
tivas além de instruções 
teóricas sobre o tema.

Atendimentos 
em Abril:
Médicos: 59 consultas 
médicas, 18 ultrassono-
grafias, 02 endoscopias, 
01 eletrocardiograma, 08 
atendimentos hospita-
lares. Laboratoriais: 26 
atendimentos e 99 exames 
realizados. Fisioterapias: 
08 sessões Odontológicos: 
56 atendimentos com os 
seguintes procedimentos: 
04 profilaxias, 03 exodon-
tias, 32 restaurações, 06 
endodontias, 04 radiogra-
fias, 01 exame clínico, 06 
manutenções de aparelho.
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Parabéns Hoje... Felicidades semPre!
são os votos da direção e Funcionários 
da induma aos aniversariantes de abril:

Marilei Berri Guscki                                                       

Arlindo Nolli                                                                   

Edemundo Müller                                                                 

Vilmar Tiburski                                                                 

Marco Antonio Meyer                                                                   

Rogério Klitzke                                                                 

Pedro Schelbauer                                                               

Magno Müller                                                                    

José Rodrigues

Douglas Roger Odorizzi

Gilmar Sabino

Rosana da Silva                                                                 

Ademir Moratelli Junior

Catia de Medeiros

Jonathan Custodio

Ademir Oberziner                                                                

Cilmar Caetano                                                                  
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31/05 Desejamos as Boas Vindas: aos funcionários Luiz de Oliveira e 
Rodrigo Eyng ambos ingressaram na empresa no dia 01/04/2013.

Parabéns aos papais: Horst Alexandre Purnhagen e Aline Cattoni 
Purnhagen pela chegada do pequeno Guinther Otto Purnhagen no 

dia 02 de Maio de 2013.

Investimentos 
na área

 da saúde


