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Homenagem 
aos pais

No dia 07 de agosto 
os funcionários pais da 
Induma foram home-
nageados pela passa-
gem do dia dos pais, fa-
lou-se da missão de ser 

pai e do imenso amor 
que nunca se finda. To-
dos os pais receberam 
um presente oferecido 
pela empresa.

Aquecimento global 
é o processo de aumen-
to da temperatura média 
dos oceanos e do ar per-
to da superfície da Terra 
causado pelas emissões 
humanas de gases do efei-
to estufa. Esse aumen-
to de temperatura vem 
ocorrendo desde meados 
do século XIX e deverá 
continuar no século XXI. 
Os principais gases estu-
fa emitidos pelo homem 
são o dióxido de carbono 
e o metano, e decorrem 
de várias atividades hu-
manas, especialmente a 

queima de combustíveis 
fósseis, o uso de fertili-
zantes e o desmatamen-
to. As consequências do 
aumento de temperatura 
são graves para todos os 
seres vivos, incluindo o 
homem. O aquecimento 
global tem impactos pro-
fundos no planeta: extin-
ção de espécies animais e 
vegetais, alteração na fre-
quência e intensidade de 
chuvas (interferindo, por 
exemplo, na agricultura), 
elevação do nível do mar 
e intensificação de fenô-
menos meteorológicos 

(por exemplo: tempesta-
des severas, inundações, 
vendavais, ondas de calor, 
secas prolongadas), entre 
outros.  As ações humanas 
têm interferido sobre o 
ambiente num ritmo mui-
to acelerado. Estudos in-
dicam, por exemplo, que, 
enquanto a temperatura 
média global subiu, apro-
ximadamente, 5°C em 10 
mil anos - contados desde 
o fim da última glaciação 
até 10 mil anos atrás – 
pode aumentar os mes-
mos 5°C em apenas 200 
anos, a continuar o ritmo 

de aquecimento global 
que se observa nas últi-
mas décadas. A Induma 
vem fazendo a sua parte 
mantendo florestas, reser-
vas de água e eliminando 
os gases emitidos em seu 
processo produtivo, bem 
como tratando de manei-
ra adequada os resíduos 
industriais. Desta forma 
se cada cidadão, empresa 
e órgãos governamentais 
fizerem a sua parte nes-
te processo teremos uma 
desaceleração do aqueci-
mento global tão temido 
pela humanidade.

Aquecimento Global

Atendimentos no último trimestre:

Médicos: 102 consultas médicas, 11 ultrassono-
grafias, 22 atendimentos hospitalares e 02 endos-
copia, 03 eletrocardiograma e 01 mamografia.

Laboratoriais: 21 atendimentos e 70 exames.

Fisioterapias: 42 sessões

Odontológicos: 120 atendimentos com os se-
guintes procedimentos:
28 profilaxias, 66 restaurações, 04 raio-X, 05 en-
dodontias, 11 exodontias, 04 exames clínicos, 02 
manutenções de aparelho.

Investimentos na área da saúde

Treinamento de “Segurança na Operação de Motosserra”
Objetivando capaci-

tar os seus funcionários 
para o exercício seguro 
da sua atividade foi rea-
lizado um treinamento 
em parceria com o SE-
NAI sobre “Operação 
Segura da Motosserra”, 
onde a parte teórica foi 
ministrada nas salas de 
aula do SENAI e a par-
te prática nas depen-
dências da empresa.  
O curso aconteceu nos 
dias 11 e 18 de julho 
com carga horária de 

12hs e foi ministrado 
por Ronaldo Dallpos-
so, este treinamento foi 
realizado com todos os 
funcionários do setor 
de reflorestamento e 
caldeira da empresa e 
também com funcioná-
rios de outras empre-
sas. Este treinamento 
teve como objetivo 
proporcionar aos par-
ticipantes conhecimen-
to sobre: manuseio da 
motosserra de maneira 
segura, manutenção 

preventiva, equipa-
mentos de segurança  
do equipamento, equi-
pamentos de seguran-
ça individual e também 
como evitar acidentes 
que possam colocar em 
risco a saúde e a vida 
dos trabalhadores.

Foram feitas de-
monstrações práticas 
da operação segura e 
manutenções básicas 
preventivas além de 
instruções teóricas so-
bre o tema.


