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Festa das crianças
No dia 11 de outubro as 

crianças da Induma e da 
comunidade comemora-
ram o seu dia em grande 
estilo, fizeram a festa em 
uma tarde de muitas brin-
cadeiras e diversão na As-
sociação da empresa. Uma 
equipe de voluntários não 
mediu esforços para aten-
der as crianças presentes. 
Elas participaram das ofi-
cinas como a pintura no 
rosto, pintura com guache, 
massinha e cantinho dos 
baixinhos, além disto se di-
vertiram muito nas camas 

elásticas e no pula-pula 
inflável. Durante a tarde 
foi servido suco e pipoca 
para as crianças. Estive-
ram presentes se divertin-
do com as crianças vários 
pais e voluntários que se 
fantasiaram de Palhaços, 
Fadas, Bruxa, Branca de 
neve, Chiquinha, Minie, 
Elza e Zorro. No final da 
tarde foi servido um deli-
cioso lanche com direito a 
bolo, brigadeiros e muitas 
delícias. Cada criança rece-
beu um presente oferecido 
pela Induma pela passa-

gem do seu dia. A Direção 
da empresa agradece pelo 

empenho dos voluntários 
que através de um ótimo 

trabalho garantiram o su-
cesso desta tradicional fes-

ta para as crianças.

Meio Ambiente- Fenômeno El Niño
O El Niño é um fenômeno 

climático, de caráter atmosfé-
rico-oceânico, esse evento cli-
mático acontece em razão do 
aquecimento anormal das águas 
do Oceano Pacífico, mais preci-
samente das áreas próximas à 
costa oeste do Peru e países vizi-
nhos. As causas deste fenômeno 
ainda não são bem conhecidas 
pelos especialistas em clima. O 
período de duração do El Niño 
varia entre 10 e 18 meses e ele 
acontece de forma irregular (em 
intervalos de 2 a 7 anos). Com 
olhar cuidadoso sobre o clima 
ao longo deste ano e as previsões 
para 2016 demonstram que esta-
mos na iminência de um El Niño 
crescido. Por enquanto, não sen-
timos os efeitos mais drásticos 
deste El Niño, mas segundo os 
especialistas, há 85% de proba-
bilidade de o fenômeno continu-
ar ao menos até abril do ano que 
vem. Este fenômeno costuma 

alterar vários fatores climáticos 
regionais e globais. Os impactos 
do El Niño no Brasil são bastante 
variados, pois o território brasi-
leiro possui dimensões continen-
tais e, portanto, uma elevada di-
versidade climática. Em algumas 
áreas, o El Niño produz secas 
extremas; em outras, ele apenas 
eleva as temperaturas, ao passo 
em que chuvas torrenciais aco-
metem determinadas regiões, no 

sul causando tempestades, des-
moronamentos e inundações. 

A Induma sempre esteve 
atenta a questão ambiental, 
monitorando suas reservas flo-
restais, cuidando do solo e dos 
mananciais de água para que os 
impactos dos fenômenos climá-
ticos naturais não afetem a po-
pulação em seu entorno, melho-
rando assim a qualidade de vida 
da comunidade.

Investimentos na área da saúde
Atendimentos no último trimestre:

Médicos: 132 consultas médicas, 01 pequena cirur-
gia, 23 ultrassonografias, 06 atendimentos hospitala-
res, 01 eletrocardiograma, 02 endoscopias e 02 ma-
mografias.

Laboratoriais: 20 atendimentos e 52 exames rea-
lizados.

Fisioterapias: 12 sessões

Odontológicos: 149 atendimentos com os seguin-
tes procedimentos: 30 profilaxias, 72 restaurações, 19 
endodontias, 14 exodontias, 05 radiografias, 03 exa-
mes clínicos, 06 manutenções aparelho.

Parabéns aos papais: 

• Fabiano da Silva Martins e Édina Pires de 
Moraes pela chegada do pequeno Thiago Pires de 
Moraes da Silva no dia 29/09/2015.

Desejamos muita saúde e felicidades à família!
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A empresa INDUMA 
é patrocinadora oficial 
há 15 anos do PROERD 
(Programa Educacional 
de Resistência às Dro-
gas e a Violência) por 
acreditar que investir na 
educação é fundamen-
tal para a construção de 
uma sociedade e de um 
futuro melhor. Neste 
ano o PROERD formou 
mais de 300 alunos das 
escolas do município, a 
formatura aconteceu no 
dia 24 de novembro no 
Ginásio Vital Valentini e 
contou com a presença 
dos alunos, seus fami-
liares, patrocinadores e 
autoridades municipais. 
Nesta ocasião esteve pre-
sente representando a 
Induma o Diretor Horst 
Alexandre Purnhagen. 
Para Induma é motivo de 

orgulho ser patrocinado-
ra deste programa por 15 
anos e considera muito 
importante a continuida-
de deste programa, pois 
tem caráter formador de 
cidadãos responsáveis. 
Agradecemos aos instru-
tores pelo excelente tra-
balho, os quais recebe-
ram uma lembrança da 
empresa.

O apoio a ações sig-
nificativas como o PRO-
ERD vem de encontro 
à visão de responsabili-
dade social da empresa 
e visa contribuir para 
promoção de importan-
tes mudanças sociais em 
longo prazo, buscando 
distanciar os futuros jo-
vens e adultos das drogas 
e violência além de for-
mar cidadãos de bem.

Formatura do PROERD

Auditoria de Monitoramento do Certificado ISO 9001:2008

 Que neste Natal e em todos os dias 
 do próximo ano, possamos fazer de Jesus 

nosso melhor amigo, pois Ele é o maior motivo 
do Natal e da nossa existência. 

     A Família INDUMA  deseja um Feliz Natal 
e um novo ano cheio de amor, paz, 
amizade,  humildade e  sabedoria. 

O Sistema de Gestão 
da Qualidade da INDU-
MA está pautado nas nor-
mas da ISO 9001:2008 
e sendo mantido desde 
2010, a cada período de 
03 anos o certificado é 
revalidado e anualmente 
é realizada uma auditoria 
de manutenção deste cer-
tificado, a implantação 
deste sistema tem como 
objetivo garantir a quali-
dade dos produtos Indu-
ma e aumentar a satisfa-
ção dos clientes. Este ano 
a auditoria de manuten-
ção do certificado acon-
teceu nos dias 12 e 13 de 
novembro, a auditoria foi 

realizada pelo auditor da 
BRTÜV Sr. Luis Emilio P. 
Athanasio, nos processos 
de produção, diretoria, 
recursos humanos, cali-
bração e gestão da quali-
dade. Durante estes dois 
dias o auditor externo 
constatou a conformida-
de do Sistema da Quali-
dade Induma – SQI.

Diante dos resultados 
desta auditoria a Indu-
ma manteve o certificado 
ISO 9001:2008 sem re-
gistro de não conformi-
dades. O resultado obti-
do é fruto do trabalho em 
equipe, da determinação 
da direção e participação 

de todos.
A Direção da Induma 

agradece a participação e 
empenho de todos os co-
laboradores na conquista 
deste resultado em espe-
cial a equipe de auditores 
internos, que não medem 
esforços para que seja 
mantido o sistema de ges-
tão da qualidade, orien-
tando, conscientizando 
e evidenciando a confor-
midade de cada processo 
com as normas da ISO 
9001:2008, garantindo 
assim a qualidade dos 
produtos, satisfação dos 
clientes e manutenção do 
certificado.   

Auditor externo 
Luis Emilio, Di-
retores, Gestores 
e Auditores in-
ternos (Antonio 
Moacir, José Er-
nani, Julia, Leo-
nir Patricia, Ma-
rilene e Roseli)


