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Informativo - Dezembro - 2017

Auditoria de Monitoramento do Certificado ISO 9001:2008
 A Induma S/A implantou a norma ISO 9001:2008 em seus processos no 

ano de 2010, esta norma traz princípios de um sistema de gestão da qualidade 
através da padronização dos procedimentos, nos dias 30 de Novembro e 01 
de Dezembro foi realizada a auditoria externa de monitoramento da certifica-
ção, a auditoria foi realizada pelo auditor da BRTÜV Sr. Luis Emilio P. Atha-
nasio, durante estes dois dias o auditor externo constatou a conformidade 
nos processos do Sistema da Qualidade Induma – SQI, com as Normas ISO 
9001:2008.

Diante dos resultados desta auditoria a Induma manteve o certificado ISO 
9001:2008 sem registro de não conformidades. O resultado obtido é fruto do 
trabalho em equipe, da determinação e participação efetiva de todos os en-
volvidos, que no dia a dia se comprometem com o sucesso e manutenção do 
Sistema de Gestão da Qualidade, sempre se demonstram ativos, participativos 
e empenhados em garantir a qualidade dos produtos e satisfação dos clientes.

A Direção da Induma agradece a todos os colaboradores pela conquista 
deste resultado.  

Ouve-se a voz branda de cada ser humano que agradece ao 
Senhor, não só os homens, mas toda a natureza esta a agra-
decer pelas benções recebidas. O mundo está em grande 
transformação, e nem tudo é alegria, mas não vamos nos 
esmorecer, vamos todos agradecer. Alegra seu coração, pois 
um coração alegre e agradecido, comunica-se com Deus.
Aleluia! Aleluia! é tempo de alegria, o Natal está chegando, 
alegra seu coração! 
Traga flores do campo para alegrar os olhos carentes. 
Traga esperança aos que necessitam de afeto.
Traga sua luz aos que vivem na escuridão.
O mundo precisa de você, de sua alma alegre, para gerar a 
paz e espalhar o amor entre os homens.

Louvores a Deus! Doemos o que de fato, neste Natal e o ano 
todo, qualquer um pode oferecer, doemos o sorriso e uma 
palavra amiga, a cada ser humano, para iluminar a vida. 
A Fraternidade é o desejo ardente do Senhor, comemore-
mos o Natal com otimismo e alegria. Celebre a vida!
A Induma S/A agradece a todos os funcionários, amigos, 
clientes e fornecedores por este ano de trabalho, coopera-
ção, confiança e dedicação. Desejamos que você descubra 
nas pequenas coisas o imenso valor da vida. Esperamos que 
você possa estar próximo das pessoas que ama e que cons-
trua um ano novo maravilhoso, repleto de luz, harmonia e 
alegrias.
Feliz Natal e Maravilhoso Ano Novo!

Formatura do PROERD
A Induma acredita que investir na educação é fundamental para a construção de 

uma sociedade e de um futuro melhor. Por este motivo a empresa é patrocinadora 
oficial do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência). 
Neste ano o PROERD formou 268 alunos das escolas do município. A formatura 
aconteceu no dia 07 de Dezembro no Ginásio Vital Valentini e contou com a pre-
sença dos alunos, seus familiares, patrocinadores e autoridades municipais. Nesta 
ocasião esteve presente representando a Induma o Diretor Horst Alexandre Pur-
nhagen. Para Induma é motivo de orgulho ser patrocinadora deste programa por 

17 anos e considera muito importante a continuidade deste programa, pois tem 
caráter formador de cidadãos responsáveis. Agradecemos aos instrutores pelo ex-
celente trabalho, os quais receberam uma lembrança da empresa.

A Induma patrocinou bicicletas que foram sorteadas neste evento. 
O apoio a ações significativas como o PROERD vem de encontro à visão e res-

ponsabilidade social da empresa e visa contribuir para promoção de importantes 
mudanças sociais em longo prazo, buscando distanciar os futuros jovens e adultos 
das drogas e violência e formar cidadãos de bem.

O Natal se Avizinha, Aleluia! Aleluia!
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Investimentos na área da saúde
Atendimentos no último trimestre:
Médicos: 68 consultas médicas, 01 pequena cirurgia, 17 ultrassonogra-
fias, 06 atendimentos hospitalares, 03 mamografias, 01 eletrocardiograma 
e 01 endoscopia.
Laboratoriais: 22 atendimentos e 81 exames realizados.
Fisioterapias: 19 sessões. 
Odontológicos: 79 atendimentos com os seguintes procedimentos:
13 profilaxias, 41 restaurações, 09 endodontias, 07 exodontias, 01 radiogra-
fia, 08 manutenções aparelho.

Meio Ambiente
O desmatamento, processo de degradação da vegetação nativa de uma região, 

é um dos problemas ambientais mais graves da atualidade. A devastação de flo-
restas, e dos recursos naturais nelas contidos, compromete o equilíbrio do pla-
neta, criando problemas ambientais e sociais como a perda de biodiversidade, 
o aumento das emissões de gases do efeito estufa e a redução dos territórios de 
populações tradicionais.

No Brasil, essa questão é preocupante. De acordo com o Global Forest Watch, 
somente entre 2001 e 2015, 409.904,11 km² de áreas cobertas por árvores foram 
perdidos no país. Depois de anos com resultados positivos no controle do des-
matamento, dados do PRODES apontam que a perda da cobertura florestal da 
Amazônia voltou a crescer 29% entre 2015 e 2016.

O desmatamento é causado principalmente pela formação de pastagens, ex-
tração de madeira, abertura de estradas e a expansão das fronteiras agrícolas. 
Esse processo, além de agravar as mudanças climáticas ao remover as florestas, 
importantes reservatórios de carbono, pode contribuir para a extinção de espé-
cies que sofrem com a redução de seu habitat.

A   INDUMA S/A sempre se preocupou com a manutenção de matas nativas, 
ciliares e preservação da biodiversidade no entorno da empresa, assim como em 
todas as propriedades da empresa, visando a conservação de espécies da flora e 
fauna da região.

• Airton Blasius e Vanessa Andersen Blasius pela chegada do pequeno Lo-
renzo Andersen Blasius no dia 13.11.2017.

•  Ismael Ribeiro Batista e Heloisa Ribeiro Batista pela chegada da peque-
na Vitória Ribeiro Batista no dia 14.11.2017.

  Desejamos muita saúde e felicidades às famílias!

Parabéns aos papais:

Festa das Crianças
A INDUMA preparou uma festa para as crianças no dia 12 de outubro com 

brinquedos e oficinas. As crianças se divertiram durante a tarde no cantinho 
do baixinho com piscina de bolinhas e escorregadores, com pintura no rosto, 
pintura com guache, desenhos para colorir, massinhas, escorregadores para as 
crianças maiores e pula-pula inflável e duas camas elásticas. Uma equipe de vo-
luntários não mediu esforços para alegrar toda a criançada.

Estiveram presentes com as crianças vários personagens como Palhaços, 

Minnie, Fadas e a Branca de neve. No final da tarde foi servido um delicioso 
lanche com direito a bolo, brigadeiros e muitas delícias, sucos e pipoca para a 
criançada, além de picolé que foi doação do Sr Helmuth Frescha para as crian-
ças. Cada criança recebeu um presente oferecido pela Induma pela passagem do 
seu dia. 

A Direção da empresa agradece pelo empenho dos voluntários que através de 
um ótimo trabalho garantiram o sucesso desta tradicional festa para as crianças.


