
 VALE OESTE - Edição 754  •  TAIÓ (SC), 10 DE JUNHO DE 2016INFORMATIVO8

Informativo - Junho - 2016

 Programa de Educação Ambiental
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano que acon-

teceu no ano de 1972, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o 

Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 05 de junho. Esta 

data convoca a todos a trabalharem em conjunto em prol, da natureza, para garantir um 

futuro melhor. É possível aliar desenvolvimento socioeconômico e conservação ambien-

tal, implantando ações coletivas e individuais, optando sempre pelo consumo consciente 

dos recursos naturais, focando tanto na produção industrial como no consumo domés-

tico. Por exemplo comprando produtos que não envolvam trabalho escravo e abrir mão 

daqueles que utilizam recursos naturais preciosos em sua produção. Procure nas embala-

gens selos que atestem que aquilo que você está consumindo foi feito de maneira susten-

tável, sem agredir a natureza e comunidades do entorno. Vale a pena também separar o 

lixo (orgânico, não orgânico e reciclável), reciclá-lo e reaproveitá-lo sempre que possível 

e adote sacolas reutilizáveis. É importante lembrar que as empresas também devem ter 

um posicionamento focado na responsabilidade socioambiental, adequando suas cadeias 

produtivas e todas as etapas do negócio de maneira justa e sustentável. A INDUMA em 

seus 73 anos de história, se dedica a preservação do meio ambiente, tanto que utiliza em 

seu processo produtivo matéria prima reciclada, reaproveitamento de água, coleta seleti-

va do lixo nas vilas residenciais e no entorno, mantem grande reserva florestal, produção 

própria de  energia elétrica além de manter programa de educação ambiental, no qual 

inclui palestras sobre o tema anualmente.

A empresa investe na prevenção de doenças que afetam a qualidade de vida 

de seus funcionários, e todos os anos oferece a vacina antigripal gratuitamente 

sendo que este ano a vacinação aconteceu em abril. Por ser uma doença altamente 

contagiosa, acarretando diversos gastos relacionados a saúde, como medicamen-

tos, consultas médicas entre outros, além da redução de produtividade, a Induma 

investiu pelo décimo segundo ano seguido na prevenção eficaz desta doença e suas 

complicações, vacinando 255 pessoas através de convênio com SESI.

Vacina Antigripal

Homenagem as Mães

A Induma homenageou 

no mês de maio as suas fun-

cionárias mães com um pre-

sente e uma bela mensagem 

que fala dos diversos tipos 

de mães, porém todas elas 

tem em comum, o amor in-

condicional e dedicação sem 

medida aos que amam, sen-

do de sangue ou mesmo de 

coração. A família Induma 

agradece a estas grandes 

mulheres pelo seu empenho 

e dedicação diária.

“ Mãe...madura ou menina: do peito ou de leite; de sangue ou de coração; Ser Mãe....é ser “coruja” com emoção.”
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Investimentos na 
área da saúde

Atendimentos no último trimestre:

Médicos: 105 consultas médicas, 26 ultrassonogra-

fias, 03 endoscopias, 01 pequena cirurgia e 06 aten-

dimentos hospitalares.

Laboratoriais: 34 atendimentos e 97 exames.

Fisioterapias: 11 sessões

Odontológicos: 65 atendimentos com os seguintes 

procedimentos:

09 profilaxias, 37 restaurações, 02 raio-X, 06 endo-

dontias, 05 exodontias, 03 exames clínicos, 03 manu-

tenções de aparelho.

Parabéns aos papais: 

* Jhonatan Back e Edilaine Tatiane Seiler pela 
chegada do pequeno Arthur Miguel Seiler Back no 
dia 13/05/2016.
* Alan Dione Alves de Quadros e Priscila Rosa da 
Cruz pela chegada da pequena Yasmin da Cruz 
Quadros no dia 21/05/2016.
* Claudio Rutzen e Marcia Ribeiro pela chegada da 
pequena Stefani Ribeiro Rutzen  dia 27/05/2016.

Desejamos muita saúde e felicidades às famílias!

Sucesso da SIPAT 2016
 O lema da SIPAT deste ano foi “Na rua, no trabalho e no lar segurança em primeiro lugar”. A parceria firmada en-

tre Induma, ACIAT e Secretaria da Saúde foi um sucesso, onde foram oferecidos 10 exames de sangue, testes rápidos 

e exames preventivos do câncer de colo do útero e de próstata (PSA), todos de forma gratuita aos funcionários. Foram 

realizadas duas palestras na sede da associação sendo uma delas com o tema “Educação no transito” e outra sobre o 

mosquito “Aedes Egypti”, transmissor de várias doenças. Estas inciativas da Induma demonstram sua preocupação 

com a qualidade de vida de seus funcionários e familiares. O evento foi organizado pela equipe da CIPA em parceria 

com a empresa e demais profissionais da saúde, que agradecem a efetiva participação e colaboração de todos.

Visita Muito Especial

Durante o mês de abril a Induma recebeu a visita 

dos jovens alunos do 6º ano do ensino fundamental 

da E.E.F. Prefeita Erna Heidrich, os alunos focaram 

sua visita no projeto que estão desenvolvendo através 

do Programa JEPP- Jovens Empreendedores Primei-

ros Passos, o qual tem como tema a ECOPAPELARIA, 

desta forma em sua visita, os alunos assistiram uma 

palestra onde foi falado sobre a história da empresa, 

produtos, preservação ambiental, sustentabilidade, 

benefícios oferecidos, assistiram a vídeos motivacio-

nais e trabalharam um pouco o tema de empreende-

dorismo. 

Os jovens tiveram a oportunidade de visitar o par-

que fabril podendo visualizar na prática a reciclagem 

de papel e organização do trabalho, foi oferecido de-

licioso café aos alunos que foram presenteados com 

amostras do papelão da INDUMA e uma lembrança. 

A Induma tem grande satisfação em recebê-los e 

demonstrar o processo de fabricação de papelão reci-

clado para palmilhas de calçados, um dos seus princi-

pais produtos, além de contribuir com o aprendizado 

e crescimento intelectual dos alunos. 


