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Programa de Educação Ambiental - Desperdício de Alimentos
Anualmente, 1,3 bilhão de toneladas de comida são desperdiçadas em todo o mundo, o que
representa 33% de tudo que é produzido no planeta, segundo dados da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O desperdício está presente em toda a cadeia produtiva. Por exemplo, logo no início acontece a falta de cuidado no manuseio da colheita e depois há
o transporte mal programado e armazenamento inadequado em termos de temperatura e umidade.
Além disso, quando o alimento chega ao consumidor, seja ele doméstico ou para comércio (restaurantes), as perdas continuam. “Isso acontece principalmente por costumes já arraigados, como hábito de comprar mais do que o necessário e falta de planejamento, sendo influenciadas por técnicas
de marketing que encorajam a comprar sempre mais”. O desperdício de alimentos também impacta
o sistema econômico, pois gera perdas financeiras e reduz o retorno sobre o investimento; o
social, impedindo o desenvolvimento e o progresso; e o ambiental, com impacto direto na biodiversidade com uso excessivo dos recursos naturais e geração exacerbada de lixo, que além de ser
um problema de espaço, também gera emissões de metano, gás do efeito estufa.
Alternativas
A Organização das Nações Unidas (ONU)em seus estudos apontam algumas soluções para a

redução do desperdício tanto em nível de produção como de consumo. É preciso investir em tecnologia na colheita e melhoria nas práticas de armazenamento e transporte. Além disso, é importante contar com o apoio da indústria alimentícia para que melhorem as informações de validade,
consumo e armazenamento no rótulo dos produtos. Modificar o comportamento do consumidor
também é muito importante, por isso é necessário comunicar diretamente a esse público os benefícios do consumo equilibrado, ampliando a consciência para a redução de lixo orgânico, as sobras de
alimentos consumidos no dia a dia não precisam, necessariamente, ser descartadas no lixo. Podem
ser reaproveitadas em receitas saborosas e saudáveis. A INDUMA em seus 74 anos de história,
dedica-se utilização responsável dos recursos naturais e aproveitamento da natureza, a preservação
do meio ambiente, tanto que utiliza em seu processo produtivo matéria prima reciclada, reaproveitamento de água, coleta seletiva 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.
“Urge impedir o desperdício. É providência sensata, humanitária, em todas as áreas e nas
mais diferentes classes sociais. É um crime, deixar estragar alimentos, quando milhões de pessoas ainda passam fome”.

SIPAT 2017 sucesso absoluto
Entre os dias 20 e 24 de março foi realizada na Induma a Semana Interna de Prevenção de pação e colaboração de todos. A empresa Induma se orgulha de ter seu quadro de funcionários
Acidentes de Trabalho-SIPAT, tendo como lema “Quem ama cuida! Cuida da sua segurança, pessoas muito comprometidas com a saúde e bem estar de todos.
da saúde, da sua vida, e de seus companheiros”. Em parceria firmada entre INDUMA, ACIAT
e Secretaria da Saúde foram oferecidos a todos os funcionários 10 exames de sangue em laboratório, testes rápidos e exames preventivos do câncer de colo do útero e de próstata (PSA).
Foram realizadas duas palestras na sede da associação, sendo elas, o tema voltado ao ambiente
em que vivemos, higiene pessoal e em relação a saúde mental, “cuidando do corpo e da mente”,
assim teremos uma qualidade de vida muito maior, as palestras foram abertas aos familiares e
comunidade. Foram também empossados os novos membros da CIPA 2017/2018.
As ações na SIPAT refletem a filosofia da Induma de valorizar a saúde e a qualidade de
vida dos funcionários, envolvendo familiares e comunidade. Considera-se que o sucesso deste
evento pode ser atribuído ao empenho da equipe da CIPA, do SESMT em parceria com o Laboratório Seemann e demais profissionais da saúde de município, que agradecem a efetiva partici-

Homenagem as Mães

Vacina Antigripal

No mês de maio a Induma homenageou as suas funcionárias mães
com um presente, um café da tarde e uma bela mensagem em forma
de testemunho que fala das mudanças que acontecem com a chegada da maternidade. “Mãe é amor, compreensão, dedicação, sabedoria,
alegria, força... Mãe é transmitir segurança, é abrigo, é juntar todas as
qualidades em uma só pessoa...”. A família Induma agradece a estas
grandes mulheres pelo seu empenho e dedicação diária.

A Induma investe na prevenção de
doenças e já pelo décimo terceiro ano
consecutivo ofereceu gratuitamente a todos os seus funcionários a vacina contra
a gripe, já que a gripe é uma doença aguda respiratória altamente contagiosa entre seres humanos, que leva a um quadro
de infecção respiratória, é causada pelo
vírus influenza e apresenta sintomas que
incluem febre alta, dores no corpo, dor
de cabeça, tosse e sensação de fraqueza.
Para evitar a gripe e suas complicações,
a vacina é a maneira mais eficaz na prevenção e neste ano foram vacinados 155
funcionários, através de convênio com
SESI.

Investimentos na
Área da Saúde
Atendimentos no último trimestre:
Médicos: 124 consultas médicas, 15
ultrassonografias, 01 pequena cirurgia,
01 eletrocardiograma e 14 atendimentos hospitalares.
Laboratoriais: 37 atendimentos e 91
exames.
Fisioterapias: 19 sessões
Odontológicos: 49 atendimentos com
os seguintes procedimentos: 05 profilaxias, 32 restaurações, 03 endodontias,
02 exodontias, 07 manutenções de aparelho.

Parabéns
aos
Papais:
Rogério Klitzke
e Roseli Frescha
Klitzke pela chegada
do pequeno Arthur
Bernardo Klitzke no
dia 19/05/2017.
Desejamos muita
saúde e felicidades à
família!

