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Informativo - Março - 2018

CIPA 2018/2019
A eleição dos novos membros da CIPA- Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, aconteceu no dia 06/02/2018 e os membros eleitos e indicados tiveram sua capacitação realizada nos dias 24/02 e 03/03. 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 segurança do trabalho encaminhar propostas
de melhorias. O treinamento de orientação foi ministrado pela Técnica de Segu-

rança do Trabalho da Induma, Leonir Patricia Madeira Grosch, que falou sobre
segurança no trabalho e legislação, e pelo Instrutor Brigadista de Incêndio o Sr.
Reginaldo Ortiz Abreu, que abordou os temas de primeiros socorros e prevenção
e combate a incêndios.
Os cipeiros através de reuniões mensais irão discutir ações para prevenção de
acidentes e promover melhorias em benefício da saúde dos trabalhadores.
Sucesso a nova equipe de Cipeiros!

SIPAT 2018
A SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, tradicionalmente
esta acontecendo nesta semana nos dias 12 a 16 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 parceria com a ACIAT e Secretaria da Saúde de
Taió e irá realizar 10 exames de sangue, testes rápidos a todos os funcionários. A Induma
conta 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 e palestras
diversificadas.
Segue a programação:

12/03- Palestra “O surto da febre amarela e sua relação com os primatas”
13/03 - Coleta de sangue para os 10 exames, os testes rápidos, PSA para os homens
acima de 40 anos de idade.
14/03 - 21/03 - Exames preventivos para as mulheres.
15/03 - Palestra com o tema” Aprendendo a conviver e respeitar as diferenças”.
Durante a semana acontecerá ainda a apresentação da equipe da CIPA para 2018/2019.

Programa de Educação Ambiental
Foi realizada na Associação da empresa INDUMA no dia 12 de março de 2018,
uma palestra sobre o surto da febre amarela e sua relação com os primatas, forma de
contagio, prevenção, informações sobre hospedeiros, importância da vacinação e dos
primatas na manifestação da doença. Além de outras informações sobre este tema,

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.

com o intuito de conscientizar a comunidade do entorno da empresa sobre a importância destes animais e dos ecossistemas na identificação e prevenção desta doença.
A INDUMA promove anualmente palestra voltada à educação ambiental aos seus
funcionários e a comunidade local.

Parabéns aos
papais:
* Charles José Eifler e
Josiani dos Santos pela
chegada do pequeno
Bernardo dos Santos Eifler no dia 23.02.2018.
* Zacarias Soares e
Juliana Dias pela chegada do pequeno Marcos Dias Soares no dia
04.03.2018.
Desejamos muita saúde
e felicidades às famílias!

Investimentos na
área da saúde
Atendimentos no último trimestre:
Médicos: 43 consultas médicas, 18 ultrassonografias, 09 atendimentos hospitalares, 02
endoscopias e 01 pequena cirurgia.
Laboratoriais: 16 atendimentos e 55 exames.
Fisioterapias: 01 sessão
Odontológicos: 55 atendimentos com os seguintes procedimentos: 12 profilaxias, 30 restaurações, 03 exodontias, 01 exame clínico e
09 manutenções de aparelho.

