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Tradicionalmente a In-
duma oferece uma festa 
para as crianças e este ano 
ela aconteceu no dia 13 de 
outubro em grande estilo, as 
crianças fizeram a festa em 
uma tarde de muitas brin-
cadeiras e diversão na Asso-
ciação da empresa. Foram 
montados 03 camas elásti-
cas e dois tobogãs infláveis 
para que as crianças se di-
vertissem muito nesta tarde. 
Uma grande equipe de vo-

luntários não mediu esforços 
para atender os 67 baixinhos 
que estiveram presentes. 
As crianças participaram de 
oficinas como a pintura no 
rosto e escultura de balões 
e no cantinho dos baixinhos 
tinha a piscina de bolinhas e 
um escorregador. Estiveram 
presentes se divertindo com 
as crianças vários persona-
gens como Palhaços, Fadas, 
Bruxa, Branca de neve, Cha-
ves, e outros. No final da tar-

de foi servido um delicioso 
lanche com direito a bolo, 
brigadeiros e muitas delícias, 
além de picolé e refrigeran-
tes para a criançada. Cada 
criança recebeu um presente 
oferecido pela Induma pela 
passagem do seu dia. A Di-
reção da empresa agradece 
pelo empenho dos voluntá-
rios que através de um ótimo 
trabalho garantiram o su-
cesso desta tradicional festa 
para as crianças.

Sustentabilidade é 
um termo usado para 
definir ações e ativi-
dades humanas que 
visam suprir as ne-
cessidades atuais dos 
seres humanos, sem 
comprometer o futuro 
das próximas gerações. 
Os 3Rs da sustentabi-
lidade são – Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar.               

A Induma ciente de 
seu compromisso com 
a sustentabilidade vem 
investindo na preser-
vação da mata e áreas 
verdes, bem como nos 
reflorestamentos com 
maior aproveitamento 
do solo. Vem também 
investindo na constru-
ção de usina hidrelétri-
ca, para aproveitamen-

to da água e do relevo 
acidentado.  O papel 
reciclado é a principal 
fonte de matéria pri-
ma, na produção de 
papel para calçados, 
otimizando assim os 
custos e colaborando 
com o sustento de mui-
tas famílias e com a re-
dução de lixo jogado na 
natureza.

Nos dias 28 a 31 de Ou-
tubro foi realizada a audito-
ria externa de recertificação 
do Sistema de Gestão da 
Qualidade Induma base-
ada na norma NBR ISO 
9001:2008.

O auditor da BRTÜV 
Marcelo Adriano de Souza 

Rego e o especialista em 
produção de papel Valmir 
Balchak realizaram esta 
auditoria e confirmaram 
a recertificação da empre-
sa. Foram elencados como 
pontos fortes do Sistema 
da Qualidade Induma o 
comprometimento da Di-

reção com o sistema, o efe-
tivo controle operacional da 
produção e a profundidade 
das auditorias internas. 

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

O Deputado Estadual 
Aldo Schneider (PMDB) lí-
der do governo na ALESC, 
entregou no dia 11 de no-
vembro de 2013 a Comen-
da do Legislativo Catari-
nense a empresa INDUMA 
S/A em noite de homena-
gens na Assembleia Legis-
lativa de Santa Catarina. 

O prêmio é a maior 
honraria concedida pelo 
parlamento do estado.

A diretora da empre-
sa Miriam Purnhagen re-
cebeu a homenagem das 
mãos do deputado Aldo. 
“Esta homenagem é muito 
importante para a empresa 
e para toda a família Pur-
nhagen ainda mais este 
ano que completamos 70 

anos de atividades”, co-
mentou a Diretora de Con-
trole da empresa.

Para o Deputado Aldo a 
empresa presta um impor-
tante trabalho social para 
todo o estado de Santa 

Catarina. “Fiz questão de 
homenagear a INDUMA 
S/A por ser uma empre-
sa familiar e gerar muitos 
empregos e por ser desta-
que no estado” explicou o 
deputado.

No dia 24 de novembro 
de 2013 o poder legislativo 
Taioense fez homenagens 
entregando a Comenda 
Mionya Taioensis a empre-

sas do município de Taió 
que contribuíram com o 
desenvolvimento da região 
e o Título de Cidadão Taio-
ense a diversas pessoas da 

comunidade.  A INDUMA 
S/A foi indicada pela ban-
cada do PMDB para rece-
ber esta homenagem.  

A empresa foi repre-
sentada pela Diretora 
Adm/Marketing, Marga-
reth Purnhagen que esteve 
presente na solenidade re-
alizada no Salão Paroquial 
e recebeu a comenda das 
mãos do vereador Joãozi-
nho Dalfovo.

A família Induma sen-
te-se honrada pelas ho-
menagens recebidas e es-
tende a mesma a todos os 
colaboradores que fazem 
esta história acontecer to-
dos os dias.

Atendimentos no último trimestre: Médicos: 170 consultas 
médicas, 01 pequena cirurgia, 41 ultrassonografias, 08 atendimentos 
hospitalares, 01 eletrocardiograma, 03 endoscopias e 01 mamografia.
Laboratoriais: 49 atendimentos e 165 exames realizados.
Fisioterapias: 06 sessões - Odontológicos: 151 atendimentos com os 
seguintes procedimentos: 33 profilaxias, 68 restaurações, 15 endodontias, 09 
exodontias, 07 radiografias, 07 exames clínicos, 12 manutenções aparelho.
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