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Mudanças Climáticas e o Meio Ambiente
Atualmente as mudanças climáticas têm sido alvo de diversas discussões e pesquisas científicas. Nas últimas décadas, ocorreu um significativo aumento da temperatura mundial, fenômeno conhecido como aquecimento global. Este fenômeno, gerado pelo aumento da poluição
do ar, tem provocado o derretimento de gelo das calotas polares e o aumento no nível de água
dos oceanos. O processo de desertificação também tem aumentado nas últimas décadas em
função das mudanças climáticas.
O Brasil não está totalmente preparado para as mudanças climáticas e seus impactos. Segundo os cientistas, cada região brasileira sofre de forma diferente com os impactos das mudanças climáticas. No Sul e no Sudeste, o maior problema são as chuvas cada vez mais intensas

e, com elas, os perigos cada vez maiores para as pessoas que vivem em encostas. Já o Centro-Oeste e principalmente o Nordeste vão passar por secas cada vez mais frequentes. No Centro-Oeste, algumas regiões de savana deverão virar caatinga. Já partes da floresta tropical úmida
da Amazônia deverão se converter em serrado e savana.
A Induma vem se preocupando com estas mudanças e se adaptando no que diz respeito a
conservação das reservas de água, florestas de mata nativa e ciliar, preservação de animais e
aves silvestres, colaborando assim para que se mantenha o equilibrio climático nesta região.
Também na área reflorestada utiliza espécies de ótima qualidade, para melhor aproveitamento
do solo e reservas de água.

Homenagem aos Pais
No mês de agosto a Induma homenageou os pais com uma linda
mensagem, a estes pais que receberam
a missão divina que os aproxima do
Criador, e são como um espelho que
recebe a luz de Deus e a reflete sobre
seus filhos, vocês são o farol que guia
seus filhos ao porto seguro, 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.

Valores da INDUMA!!!
A Induma está no mercado a 74 anos e conta com funcionários que estão a muitos anos trabalhando para
o crescimento e sucesso desta organização. No dia 17 de julho de 2017 o senhor Egon Peplau completou 40
anos de casa, profissional exemplar, dedicado, ético, tranquilo, conselheiro, verdadeiro e muitos outros atributos
deste grande homem.
Senhor Egon quando questionado qual a sua motivação para dedicar-se por tantos anos a uma única
empresa, ele disse tranquilamente que “gosta do que faz”. Seus colegas têm muito a falar deste grande amigo,

resumidamente o definem como uma pessoa de confiança, amiga, companheira, paciente e de muito respeito.
A diretoria da Induma o parabenizaram, dando-lhe um presente, em forma de gratidão e reconhecimento
por seu trabalho sempre executado com dedicação, empenho, lealdade, confiança e serenidade, desejando-lhe
que a sua vida seja inundada com muita saúde e alegrias.
A família Induma agradece o senhor Egon e sente orgulho de ter você como funcionário. Egon, obrigado
por tudo!!!!

Treinamento de “Segurança na Operação de Tratores”
A Induma sempre capacitando seus funcionários ofereceu um treinamento em parceria com o SENAI sobre “Operação Segura de Tratores”, onde a parte teórica e prática foi realizada nas dependências da empresa. O curso aconteceu no dia 24 de junho de 2017 com carga horária
de 08hs, este treinamento foi realizado com os funcionários do setor
de reflorestamento da empresa e também com funcionários de outras
empresas, o treinamento teve como objetivo proporcionar aos participantes conhecimento sobre: manuseio do trator de maneira segura,
manutenção preventiva, equipamentos de segurança do equipamento,
equipamentos 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.

Investimentos na
Área da Saúde
Atendimentos no último trimestre:
Médicos: 67 consultas médicas, 19 ultrassonografias, 08 atendimentos hospitalares, 01 eletrocardiograma.
Laboratoriais: 27 atendimentos e 79
exames realizados.
Fisioterapias: 19 sessões
Odontológicos: 73 atendimentos com
os seguintes procedimentos: 09 profilaxias, 45 restaurações, 03 endodontias,
04 exodontias, 03 radiografias, 01 exame clínico, 08 manutenções aparelho.

Parabéns
aos Papais:
• Julio Cesar Pereira da Silva e Luciana Nazário pela
chegada do pequeno Lucas Nazário da Silva no dia
08/07/2017
• Gilmar Pacheco e Daiana Cristina Rotta Pacheco
pela chegada da pequena
Luiza Rotta Pacheco no dia
03.09.2017.
Desejamos muita saúde e
felicidades à família!

