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SIPAT 2016
Tradicionalmente a Induma realiza no início do ano a SIPAT-Semana Interna de Pre-

venção de Acidentes do Trabalho, e este ano será nos dias 14 a 18 de Março, as atividades 

desenvolvidas nesta semana tem o objetivo de orientar e conscientizar os funcionários so-

bre a importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais além de 

levar conhecimento de prevenção de acidentes para os lares das famílias. 

O lema da SIPAT deste ano é “Na rua, no lar e no trabalho segurança em primeiro 

lugar”. Este ano a Induma em parceira com a ACIAT e Secretaria da Saúde irá realizar 

10 exames de sangue e também testes rápidos, todos gratuitos aos funcionários. Com a 

inclusão de vários novos exames e palestras diversificadas a Induma espera contar com a 

participação e envolvimento de todos os funcionários. 

Dia da Mulher
No dia 08 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher e a empresa INDUMA, homena-

geou todas as funcionárias com um presente e uma bela mensagem de otimismo, para estas guerrei-

ras que são cuidadosas, intuitivas, sensíveis, femininas, amorosas, fortes. Feitas de qualidades que 

refletem a real beleza: A INTERIOR.

A cada dois anos a Diretoria da Associação 

Desportiva Educacional e Cultural Induma é 

eleita em assembleia geral e este ano foi no 

dia 11 de fevereiro, na oportunidade foi feita 

a prestação de contas do ano anterior. A nova 

equipe que assumiu mandato irá dar conti-

nuidade aos trabalhos que vinham sendo de-

sempenhados pela diretoria anterior. 

A Associação tem como objetivo promover 

ações em benefício do lazer, esporte e entre-

tenimento dos colaboradores e de suas famí-

lias. A Direção da Induma e associados agra-

decem aos membros da diretoria 2014/2016 

pela participação, empenho e pelo trabalho 

desempenhado, que muito agregou para a 

Associação, e deseja uma ótima gestão para a 

nova diretoria que assume.

Associação Induma 
elege nova diretoria

Investimentos na 
área da saúde

Atendimentos no último trimestre:

Médicos: 56 consultas médicas, 07 ultrasso-

nografias, 09 atendimentos hospitalares e 02 

eletrocardiogramas, 01 endoscopia

Laboratoriais: 21 atendimentos e 50 exames. 

Fisioterapias: 13 sessões

Odontológicos: 110 atendimentos com 

os seguintes procedimentos: 24 profilaxias, 

54 restaurações, 06 raio-X, 12 endodontias, 05 

exodontias, 04 exames clínicos e 05 manuten-

ções de aparelho.

Parabéns aos papais: 

* Lucas Hildebrandt e Aline Keiner Hilde-
brandt pela chegada do pequeno Yan Raul 
Hildebrandt no dia 18.12.2015.

* Joel Fiamoncini e Lucimara Caetano Fia-
moncini pela chegada do pequeno Luan Ca-
etano Fiamoncini no dia 12.01.2016.

* Cristiano Guscki e Marilei Berri Guscki 
pela chegada da pequena Bianca Guscki no 
dia 02.02.2016.

 Desejamos muita saúde e felicidades às famílias!

Programação:

09/03- Exames preventivos para as mulheres.

14/03- Palestra sobre Educação no Transito.

16/03- Coleta de sangue para os 10 exames,os testes rápidos 

e PSA para os homens acima de 40 anos de idade.

17/03-Palestra sobre o mosquito “Aedes Egypti”, transmis-

sor de várias doenças.

18/03- Exames preventivos para as mulheres.

Durante a semana acontecerá ainda a apresentação da equipe 

da CIPA para 2016/2017. 
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CIPA 2016/2017
Aconteceu no dia 05 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 foi rea-

lizada com a empresa RT 

Equipamentos de Seguran-

ça e aconteceu nos dias 20 e 

27 de fevereiro, onde foram 

orientados quanto a primei-

ros socorros, combate a in-

cêndios e legislação. 

Os cipeiros através de 

reuniões mensais irão dis-

cutir ações para prevenção 

de acidentes e promover 

melhorias em benefício da 

saúde dos trabalhadores.

Sucesso a nova equi-

pe de Cipeiros!

Programa de 
Educação Ambiental

Será realizada uma palestra sobre o mosquito Aedes Egypit”, transmissor de 

várias doenças como a dengue, febre amarela, febre chikungunya e sika vírus com 

o intuito de conscientizar a comunidade do entorno da empresa sobre a impor-

tância do descarte correto do lixo, entulhos e mesmo os lugares onde o mosquito 

possa estar se proliferando informando a todos a gravidade destas doenças. 

A INDUMA sempre atuante na preservação do meio ambiente, promove anu-

almente palestra voltada à educação ambiental aos seus funcionários e a comuni-

dade local.


