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Como já é tradição, a 
Induma preparou uma 
festa para as crianças no 
dia 11 de outubro com 
brinquedos, oficinas e 
apresentação de teatro. 
As crianças se diverti-
ram durante a tarde no 
cantinho do baixinho 
com piscina de bolinhas 
e escorregadores, com 
pintura no rosto, pintu-
ra com guache, escorre-
gadores para as crianças 
maiores e três camas 
elásticas. Esteve pre-
sente o grupo de teatro 
“Expresso Alegria” que 
fez uma bela apresen-

tação para as crianças 
e também desenvolveu 
algumas atividades in-
terativas com todos os 
presentes nesta festa. 
Uma equipe de volun-
tários não mediu esfor-
ços para alegrar toda a 
criançada.

Estiveram presentes 
com as crianças vários 
personagens como Pa-
lhaços, Minnie, Fadas 
e a Branca de neve. No 
final da tarde foi servido 
um delicioso lanche com 
direito a bolo, brigadei-
ros e muitas delícias, 
além de picolé e refrige-

rantes para a criançada. 
Cada criança recebeu 
um presente oferecido 

pela Induma pela pas-
sagem do seu dia. A Di-
reção da empresa agra-

dece pelo empenho dos 
voluntários que através 
de um ótimo trabalho 

garantiram o sucesso 
desta tradicional festa 
para as crianças.

Para preservar a qualida-
de da água dos rios é neces-
sário que as Matas Ciliares 
sejam preservadas. Locali-
zadas nas margens de rios, 
lagos, represas e nascentes, 
contribuem para diminuir a 
erosão nas margens, facili-
tam a infiltração da água das 
chuvas no solo e melhoram 
a qualidade das águas. Sua 

importância é tamanha, que 
as áreas de matas ciliares são 
consideradas Áreas de Pre-
servação Permanente – APP, 
pelo Código Florestal.

Outro ponto importante 
na preservação dos recursos 
hídricos são os limites de 
lançamento de resíduos pe-
las indústrias e cidades. Nas 
últimas décadas foram pu-

blicadas leis e resoluções que 
definem limites para os lan-
çamentos, de maneira que os 
recursos hídricos não sejam 
afetados de maneira irrever-
sível, e possam se recuperar 
naturalmente. 

A Induma sempre esteve 
atenta ao princípio básico da 
vida que é a água, pois sem 
ela não haveria vida sobre a 

terra, neste contexto trata to-
dos os resíduos do processo 
produtivo antes de devolver 
para a natureza, além de ter 
reservas de matas nativas 
e ciliares para garantir que 
este recurso natural se man-
tenha com qualidade, bem 
como resguarda todas as 
nascentes de água que estão 
na propriedade da empresa.

A Induma acredita que 
investir na educação é 
fundamental para a cons-
trução de uma sociedade e 
de um futuro melhor. Por 
este motivo a empresa é 
patrocinadora oficial do 
PROERD (Programa Edu-
cacional de Resistência às 
Drogas e a Violência). Nes-
te ano o PROERD formou 
260 alunos das escolas do 
município. A formatura 
aconteceu no dia 19 de no-
vembro no Ginásio Vital 
Valentini e contou com a 
presença dos alunos, seus 

familiares, patrocinadores 
e autoridades municipais. 
Nesta ocasião esteve pre-
sente representando a In-
duma o Diretor Horst Ale-
xandre Purnhagen. Para 
Induma é motivo de orgu-
lho ser patrocinadora des-
te programa por 14 anos 
e considera muito im-
portante a continuidade 
deste programa, pois tem 
caráter formador de cida-
dãos responsáveis. Agra-
decemos aos instrutores 
pelo excelente trabalho, os 
quais receberam uma lem-

brança da empresa.
A Induma patrocinou 

bicicletas que foram sorte-
adas neste evento. 

O apoio a ações signi-
ficativas como o PROERD 
vem de encontro à visão e 
responsabilidade social da 
empresa e visa contribuir 
para promoção de impor-
tantes mudanças sociais 
em longo prazo, buscando 
distanciar os futuros jo-
vens e adultos das drogas 
e violência e formar cida-
dãos de bem.

A Induma tem or-
gulho de ter em seu 
quadro de funcioná-
rios pessoas traba-
lhando há muitos anos 
na empresa. Neste dia 
02 de dezembro o Sr. 
Julio João Schwam-

bach completou 40 
anos de casa, Sr. Ju-
lio é um funcionário 
exemplar, alegre e 
muito dedicado. 

Os diretores da In-
duma parabenizaram 
o Sr. Julio e entrega-

ram um presente em 
forma de gratidão e 
reconhecimento por 
sua dedicação, empe-
nho, lealdade, con-
fiança e trabalho dis-
pensado à empresa 
no decorrer destes 40 
anos.  Foi perguntado 
ao Sr. Julio a razão 
pela qual permanece 
na empresa há tantos 
anos, em resposta ele 
relatou em sua sim-
plicidade que “é uma 
firma boa de traba-
lhar”, disse também 
que foi com ajuda 
da Induma que con-
seguiu comprar sua 
casa. A família Indu-
ma agradece e sente 
orgulho de ter você 
como funcionário.

A Induma mantém 
desde 2010 um Sistema 
de Qualidade baseado 
na NBR ISO 9001:2008, 
esta certificação foi im-
plantada a fim de ga-
rantir a qualidade dos 
produtos Induma e au-
mentar a satisfação dos 
clientes.

Nos dias 25 e 26 de 
Novembro foi realiza-
da a auditoria exter-
na de monitoramen-
to da certificação ISO 
9001:2008, a auditoria 
foi realizada pelo audi-
tor da BRTÜV Sr. Luis 
Emilio P. Athanasio, 
nos processos de produ-
ção, compras, diretoria 
e gestão da qualidade. 
Durante estes dois dias 
o auditor externo cons-
tatou a conformidade 
do Sistema da Qualida-
de Induma - SQI.

Diante dos resulta-
dos desta auditoria a 
Induma manteve o cer-
tificado ISO 9001:2008 
sem registro de não 
conformidades. O re-
sultado obtido é fruto 
do trabalho em equipe, 
da determinação da di-

reção e participação de 
todos.

A Direção da Indu-
ma agradece a parti-
cipação e empenho de 
todos os colaboradores 
na conquista deste re-
sultado.  

Auditor Luis com Diretores e Gestores da Induma-Taió Marcelo, Sr. Julio, Fernando e Horst Alexandre 

Atendimentos no último trimestre:

• Médicos: 132 consultas médicas, 01 
pequena cirurgia, 23 ultrassonografias, 06 
atendimentos hospitalares, 01 eletrocardio-
grama, 02 endoscopias e 02 mamografias.

• Laboratoriais: 20 atendimentos e 52 
exames realizados.

• Fisioterapias: 12 sessões
• Odontológicos: 149 atendimentos com 

os seguintes procedimentos:
30 profilaxias, 72 restaurações, 19 

endodontias, 14 exodontias, 05 radiogra-
fias, 03 exames clínicos, 06 manutenções 
aparelho.

•Edilson Corrêa e Rosana da Silva pela 
chegada do pequeno Enzo Mateus Corrêa 
no dia 08.09.2014.

•Gean Alves de Lima e Alessandra Taís 
Paulo pela chegada da pequena Theila Re-
gina de Lima no dia 25.11.2014

 
 Desejamos muita saúde e felicidades 

à família!
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Investimentos na 
área da saúde
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