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A palestra sobre “Fauna 
e Flora do entorno da CGH 
- Central Geradora Hidre-
létrica Horst Gerhard Pur-
nhagen” apresentada pelo 
biólogo Juliano Albano, de 
modo geral foi apresenta-

do a importância da manu-
tenção da fauna e flora em 
todo o planeta, as diferen-
ças regionais com relação a 
condição de sobrevivência 
em ambientes tão diversos. 
A comunidade presente na 

palestra pôde visualizar os 
diversos animais, répteis, 
aves e outros seres vivos 
que estão presentes em 
nossa região. Foram de-
monstradas as formas de 
captura destes seres vivos 
para estudo e ações volta-
das a preservação de cada 
espécie.

A INDUMA sempre 
atuante na preservação do 
meio ambiente, promove 
anualmente palestra vol-
tada à educação ambiental 
aos seus funcionários e a 
comunidade local.

Aconteceu no dia 06 de 
Fevereiro a votação para 
eleição da nova equipe da 
CIPA - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes. O 
objetivo da CIPA é prevenir 
os acidentes de trabalho e 
as doenças ocupacionais. A 
função do cipeiro é observar 
as atividades que possam 

apresentar riscos à saúde do 
trabalhador, e juntamente à 
área de medicina e seguran-
ça do trabalho encaminhar 
propostas de melhorias. O 
treinamento para esta nova 
equipe de cipeiros acon-
teceu nos dias 21 e 28 de 
fevereiro, onde foram orien-
tados quanto a primeiros 

socorros, combate a incên-
dios e legislação. O curso foi 
ministrado pela equipe de 
treinamento do SESI. 

Os cipeiros através de 
reuniões mensais irão dis-
cutir ações para prevenção 
de acidentes e promover 
melhorias em benefício da 
saúde dos trabalhadores.

No dia 08 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher e a em-
presa INDUMA presenteou todas as funcionárias com uma linda flor e uma bela 

mensagem de otimismo, para estas guerreiras que tem o dom de “fazer bem feito”. 
Parabéns a todas as mulheres pela garra e dedicação nesta dupla jornada.

Entre os dias 02 a 06 de 
março aconteceu a SIPAT - 
Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes no Trabalho, 
tendo como lema “Na rua, no 
trabalho e no lar, segurança 
em primeiro lugar!”, objetivo 
da SIPAT é promover ações 
que visam a conscientização 
da prevenção de acidentes 
e melhoria na qualidade de 
vida dos trabalhadores com 
ações de medicina preventi-
va. O tema deste ano foi além 
do ambiente do trabalho, pois 

foi abordado ações preventi-
vas em caso de acidentes na 
rua e no lar.

Durante a semana todos 
os funcionários realizaram 
exames de glicemia, coles-
terol e triglicerídeos, as mu-
lheres realizaram o exame 
preventivo e os homens com 
idade superior a 45 anos rea-
lizaram o PSA. 

Os trabalhadores pu-
deram ainda assistir a duas 
palestras. No dia 02 tivemos 
a palestra com tema “Fauna 

e Flora do entorno da CGH 
Horst G. Purnhagen” com o 
Biólogo e Mestre em Enge-
nharia Ambiental Juliano Al-
bano e no dia 04 uma pales-
tra com o Soldado Reginaldo 
Ortiz Abreu e participação 
dos Bombeiros Comunitários 
“Da Silva “ e “Mengarda” com 
o tema “ Primeiros Socorros”, 
onde foi abordado de manei-
ra objetiva e prática quais são 
as ações prioritárias em casos 
de acidentes bem como a im-
portância de prevenir aciden-

tes tanto no trabalho quanto 
na rua e no lar.

As coletas de material 
para os exames: “Preventivo 
de Câncer do Colo do Útero” 
e “Teste Sanguíneo” que de-
tecta doenças infectoconta-
giosas, foram realizados em 
parceria com a Secretaria de 
Saúde de Taió. 

A Direção da empresa 
ofereceu aos palestrantes um 
presente com flores e agra-
dece a efetiva participação de 
todos neste evento. 

Atendimentos no último trimestre:

• Médicos: 90 consultas médicas, 11 ultrassonografias e 11 atendimentos hospitalares
• Laboratoriais: 34 atendimentos e 92 exames. 
• Fisioterapias: 10 sessões
• Odontológicos: 100 atendimentos com os seguintes procedimentos:
15 profilaxias, 45 restaurações, 05 raio-X, 16 endodontias, 13 exodontias,
01 exame clínico e 05 manutenções de aparelho.

•Fabiano Nicolau e Maria Cristina Felisberto Ni-
colau pela chegada da pequena Isabelle Nicolau no 
dia 09.02.2015.

•Izaias Ribeiro Batista e Katiane da Silva Ortiz 
pela chegada da pequena Sofia da Silva Ortiz Ribeiro 
no dia 02.03.2015.

  Desejamos muita saúde e felicidades à família!
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Investimentos na área da saúde Parabéns aos Papais!


