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Informativo - Setembro - 2016

Meio Ambiente - Animais Silvestres 
A exploração desordenada de animais silvestres é considerada uma das maiores 

causas de perda da biodiversidade, a educação ambiental se faz necessária visando fa-

vorecer a mudança de postura pela comunidade em relação à caça, captura e posse de 

fauna.  

A educação ambiental é o caminho para a formação de futuros cidadãos conscientes 

a respeito da importância da fauna silvestre e o esclarecimento quanto aos prejuízos 

sócio ambientais atrelados às questões da posse irresponsável, do comércio ilegal dos 

animais e destruição do ambiente de sobrevivência destes anim ais. 

A preservação da fauna é de grande importância, pois estamos indiretamente pre-

servando a biodiversidade da flora, visto que grande parte das espécies vegetais é dis-

seminada através da dispersão de sementes pelos aninais.  A perda da biodiversidade 

da fauna é atribuída, principalmente, a dois fatores: a devastação dos habitats e a caça 

ou captura dos animais. A exploração desordenada do território brasileiro é uma das 

principais causas de extinção de espécies. O desmatamento e degradação dos ambientes 

naturais, a caça de subsistência, a caça predatória, a venda de produtos e animais proce-

dentes da caça, a apanha ilegal (tráfico), domesticação e aprisionamento destes aninais 

da natureza são fatores que participam de forma efetiva do processo de extinção.

Além da importância imediata da preservação da fauna, podemos atribuir aos ani-

mais silvestres muitas outras contribuições ao meio ambiente, como a disseminação 

de sementes, quebra de sua dormência, manutenção e estabilidade de populações de 

insetos, dentre outras. 

É necessário investir em campanhas de educação ambiental nas comunidades lo-

cais, tais como a INDUMA vem desenvolvendo, com o objetivo de abordar temas de 

relevância no meio ambiente, sendo contrária a cultura predatória, tráfico de animais, 

domesticação de animais silvestres e destruição do habitat natural dessas espécies bem 

como do ecossistema de modo geral.

Homenagem aos Pais 
No mês de agosto a Induma homenageou os Pais com uma linda mensagem a estes homens guerreiros, vitoriosos, e que sabem colorir o céu com as lindas cores do 

arco íris, seus filhos são abençoados por Deus pela alegria de tê-los como exemplo. Como forma de agradecimento a empresa presenteou os pais com uma lembrança.
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Investimentos na 
área da saúde

Atendimentos no último trimestre:

Médicos: 74 consultas médicas, 01 pequena cirurgia, 

22 ultrassonografias, 16 atendimentos hospitalares, 01 

eletrocardiograma, 03 endoscopias e 01 mamografia.

Laboratoriais: 30 atendimentos e 83 exames reali-

zados.

Fisioterapias: 17 sessões.

Odontológicos: 63 atendimentos com os seguintes 

procedimentos: 04 profilaxias, 39 restaurações, 04 en-

dodontias, 05 exodontias, 05 radiografias, 03 exames 

clínicos, 03 manutenções aparelho.

Parabéns aos papais: 

Parabéns aos papais: 
•  Nilson de Moraes e Claudia de Oliveira de 
Moraes pela chegada do pequeno Rafael Olivei-
ra de Moraes no dia 14.06.2016.
•  Davi Nunrberg e Vanesa Bozan Nunrberg 
pela chegada da pequena Alice Nunrberg no dia 
02.07.2016
•   Laudemir Luchtenberg e Mara Fernanda 
Heymanns Luchtenberg pela chegada do pe-
queno Miguel Luchtenberg no dia 22.08.2016

Desejamos muita saúde e felicidades às famílias!

Treinamento de “Segurança na Operação de Motosserra”
A Induma sempre capacitando seus funcionários ofereceu um treinamento em 

parceria com o SENAI sobre “Operação Segura da Motosserra”, onde a parte teó-

rica e prática foi realizada nas dependências da empresa.  O curso aconteceu no dia 

06 de agosto de 2016 com carga horária de 08hs. Este treinamento foi realizado com 

os funcionários do setor de reflorestamento e caldeira da empresa e também com 

funcionários de outras empresas. O  treinamento teve como objetivo proporcionar 

aos participantes conhecimento sobre: manuseio da motosserra de maneira segura, 

manutenção preventiva, equipamentos de segurança  do equipamento, equipamen-

tos de segurança individual e também como evitar acidentes que possam colocar em 

risco a saúde e a vida dos trabalhadores.

Foram feitas demonstrações práticas da operação segura e manutenções básicas 

preventivas além de instruções teóricas sobre o tema.

Valores da INDUMA
A Induma tem a honra de ter em seu quadro de 

funcionários pessoas trabalhando há muitos anos.  

Em 01 de julho de 2016 o Sr. Ancelmo de Espindola 

completou 40 anos de casa. 

Bom, quem é o Sr. Ancelmo? Homem honesto, 

alegre, brincalhão, humilde, prestativo, interessado e 

bondoso são as marcas deste GRANDE HOMEM.

Foi perguntado ao Sr. Ancelmo a razão pela qual 

permanece na empresa há tantos anos, e o que faz o 

Sr. acordar todos os dias e vir trabalhar, em respos-

ta ele relatou em sua simplicidade que “Eu gosto de 

trabalhar aqui, e que no início era para ficar só um 

ano, mas gostei e desde lá fiquei até hoje” diz tam-

bém que “aprendeu a ter mais responsabilidades 

que antigamente”. Finalizou brincando que “a ideia 

é ficar mais um pouco.... rsrsrsrs”.

Os Diretores da Induma fizeram uma homena-

gem como forma de gratidão e reconhecimento por 

sua dedicação, empenho, lealdade, confiança e tra-

balho dispensados à empresa no decorrer destes 40 

anos.

“Sr. Ancelmo agradecemos imensamente por to-

dos esses anos dedicados a empresa. Obrigado pelo 

profissional que és, bom caráter, comprometido e 

um exemplo para as próximas gerações. Que a sua 

vida seja inundada com muita saúde e alegrias, que 

possas continuar contribuindo para o desenvolvi-

mento da nossa empresa e do nosso país. ” 

A família Induma agradece e sente orgulho de ter 

você como funcionário, obrigado por tudo!!!!


