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CIPA 2017/2018
Em fevereiro, no dia 03, aconteceu 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 se-
gurança do trabalho encaminhar propostas de melhorias. O treinamento para esta nova 
equipe de cipeiros foi realizada na empresa pela Leonir Patricia Madeira Grosch -Técnica 

de Segurança do Trabalho e os voluntários Jonata Retzke - brigadista particular e Elizete 
Camargo - motorista/socorrista do Samu, orientaram os participantes quanto a legisla-
ção, combate a incêndios e primeiros socorros. 

Os cipeiros através de reuniões mensais irão discutir ações para prevenção de aciden-
tes e promover melhorias em benefício da saúde dos trabalhadores.

Sucesso a nova equipe de Cipeiros!

A SIPAT-Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, tradicionalmente 
será realiza nos dias 20 a 24 de Março, as atividades desenvolvidas nesta semana tem o 
objetivo de orientar e conscientizar os funcionários sobre a importância da prevenção 
de acidentes de trabalho e doenças, além de levar conhecimento sobre saúde física e 
mental. O lema da SIPAT deste ano é “Quem ama cuida! Cuida da sua segurança, da 
saúde, da sua vida, e de seus companheiros.” 

Este ano mais uma vez a Induma fará parceira com a ACIAT e Secretaria da Saúde de 
Taió e irá realizar 10 exames de sangue, testes rápidos e campanha de vacinação contra 

o tétano e hepatite a todos os funcionários. A Induma espera contar com a participação 
e envolvimento de todos os funcionários, visto a importância de prevenção de acidentes 
de trabalho e de doenças através de vários exames, vacinas e palestras diversificadas.
Abaixo a programação:
14/03 - Coleta de sangue para Equipe “B”
15/03 - Campanha de vacinação
20/03 - Palestra sobre Higiene.
21/03 - Coleta de sangue para os 10 exames, os testes rápidos, PSA para os homens 
acima de 40 anos de idade.
22/03 - Exames preventivos para as mulheres.
23/03 -Palestra sobre saúde mental.
29/03 - Exames preventivos para as mulheres.
Durante a semana acontecerá ainda a apresentação da equipe da CIPA para 2017/2018. 

Investimentos na 
área da saúde

Atendimentos no último trimestre:
Médicos: 62 consultas médicas, 12 ultras-
sonografias, 14 atendimentos hospitalares, 
01 eletrocardiograma, 01 endoscopia e 01 
pequena cirurgia. 
Laboratoriais: 18 atendimentos e 66 
exames.
Fisioterapias: 30 sessões.
Odontológicos: 58 atendimentos com os 
seguintes procedimentos: 17 profilaxias, 
31 restaurações, 02 raio-X, 03 exodontias, 
02 exames clínicos e 03 manutenções de 
aparelho.

Programa de Educação Ambiental
Será realizada uma palestra sobre as espécies da fauna (conjunto de animais que convivem em um deter-

minado espaço geográfico) encontrados na área de abrangência da Induma, será abordado a forma de iden-
tificação destas espécies, os seus hábitos e forma de preservação de cada um destes animais, com o intuito de 
conscientizar a comunidade do entorno da empresa sobre a importância destes animais e dos ecossistemas.

 A INDUMA sempre atuante na preservação do meio ambiente, combate terminantemente a caça clan-
destina e promove anualmente palestra voltada à educação ambiental aos seus funcionários e a comunida-
de local.

Dia da mulher
No dia 08 de março comemoramos o Dia Internacional 

da Mulher e a empresa INDUMA, homenageou todas as 
funcionárias com flores e uma bela mensagem. 

“Mulheres tem a delicadeza das flores, a força de ser 
mãe, o carinho de ser esposa, reciprocidade de ser amiga, 
o dom de iluminar a todos com um sorriso, e o amor por 
ser mulher!”.  Parabéns a todas as mulheres!

Adilson Oliveira de Moraes e Bruna Daniele Moraes 
pela chegada do pequeno Andriel Goetten de Moraes 

no dia 19.01.2017.
Vilmar Ribeiro e Patricia Moraes pela chegada da 
pequena Eloah Emanuela Morais Ribeiro no dia 

27.01.2017.
Luiz Carlos Melin e Clarice Felippe pela chegada do 

pequeno Henrique Melin no dia 02.02.2017.
Edson Wilfrido Payerl e Patricia Hellmann Payerl pela 
chegada do pequeno Lucas Payerl no dia 08.02.2017.

Jair Caetano e Gessica dos Santos Caetano pela chega-
da da pequena Isabella Vitória dos Santos Caetano no 

dia 18.02.2017.
Desejamos muita saúde e felicidades às famílias!

Parabéns aos papais:


