EDUCAÇÃO

VALE OESTE - Edição 851 • TAIÓ (SC), 15 DE JUNHO DE 2018

Rio do Sul 55 47 3411 0055
Taió 55 47 3411 0099
www.induma.ind.br

ANOS|

9

DESDE
1943

@IndumaSAindustriadePapelePapelao

JORNAL 26x3.indd 1

29/11/2017 15:42:02

Informativo - Junho - 2018

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Comemora-se em 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. E como no
mundo, ainda existem povos que não tem água e comida, o tema a ser levantado é o desperdício
de alimentos.
A produção e o consumo sustentáveis de alimento não são apenas uma moda passageira,
mas duas áreas que demandam a aplicação do conhecimento científico para ampliar a oferta
de alimentos com menor impacto ambiental. Em um mundo que enfrenta mudanças climáticas e escassez de recursos naturais, e ainda convive com o flagelo da insegurança alimentar, a
redução das perdas e do desperdício de alimento deve ser uma prioridade global. A produção
de alimentos no mundo precisa aumentar para suprir a crescente demanda, resultante do crescimento da população no hemisfério sul, aumento do consumo nos países em desenvolvimento
e mudanças nos padrões de consumo. A necessidade de maior produção gera maior pressão
sobre recursos naturais escassos, como solo, água, energia e nutrientes (fósforo, potássio etc.)
e deixa ainda mais nítido um problema social com elevado impacto ambiental: as perdas pós-colheita e o desperdício no final da cadeia de suprimentos.
Grande parte do ganho necessário para fazer frente a este desafio de aumentar a produção
global de alimentos pode vir da redução do desperdício. As perdas e desperdício de alimentos
são um entrave para “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”. Dados recentes da FAO reforçam o tamanho do
problema.
O mundo descarta, aproximadamente, um terço do alimento produzido globalmente, o
equivalente a 1,3 bilhão de toneladas anuais. A FAO estima que 28% dos alimentos que che-

gam ao final da cadeia em países latino-americanos são desperdiçados. Enquanto o Brasil, por
exemplo, descarta mais do que o necessário para neutralizar a insegurança alimentar no País,
apenas um quarto do desperdício agregado dos EUA e Europa é suficiente para alimentar as
800 milhões de pessoas que ainda passam fome no mundo.
Desde 2013, quando o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) lançaram a iniciativa Save
Food, diversos países têm iniciado campanhas de promoção do consumo sustentável de alimentos ou estabelecido suas próprias metas de redução das perdas e desperdício de alimento.
Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Itália estão entre os países com maior índice de desperdício de alimentos na etapa de consumo domiciliar. O desperdício per capita na Europa e
América de Norte é de 95 a 115 kg por ano. Países da América Latina ainda enfrentam elevadas
perdas pós-colheita e o desperdício também tende a ser elevado.
O Brasil, embora ainda enfrente perdas elevadas na fase pós-colheita, também apresenta
elevado desperdício no final da cadeia. As evidências mostram o Brasil como um país que alia
características de países em desenvolvimento, no que diz respeito às perdas dentro das propriedades rurais e no escoamento da produção, com hábitos de consumo de países ricos, caracterizados pelo elevado descarte de alimentos no final da cadeia.
A conscientização sobre o desperdício de alimentos não só interfere no meio ambiente, mas
também em toda a sociedade -- inclusive no seu bolso. O descarte gera prejuízo para produtores
e varejistas, e é claro que essa margem de perdas é repassada para nós, consumidores.
https://www.embrapa.br/tema-perdas-e-desperdicio-de-alimentos/sobre-o-tema

Vacina Antigripal
Como forma de melhorar a qualidade de vida do trabalhador a Induma oferece gratuitamente a todos os seus funcionários a vacina contra a gripe, através da vacinação a doença é
prevenida, reduzindo assim os riscos de complicações associadas a gripe. A gripe 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.
A empresa investiu pelo décimo quarto ano consecutivo na prevenção, por ser uma doença

altamente contagiosa, acarretando diversos gastos
relacionados a saúde do trabalhador, como medicamentos, consultas médicas entre outros, além da
redução de produtividade. Para evitar a gripe e suas
complicações, a vacinação é a maneira mais eficaz de
prevenção, neste ano foram vacinados gratuitamente
138 pessoas através de convênio com SESI.

HOMENAGEM AS MÃES
No mês de maio a Induma homenageou as suas funcionárias mães com um presente e uma bela mensagem de “TUDO” o que uma Mãe representa.
“Mãe é flor, é perdão, é sorriso. Mãe é bondade, é calma, é abrigo. É a sombra, o canto, o sabor do mel.
É a brisa, a poesia, as estrelas do céu. Mãe é conforto, sofrimento, verdade. Mãe é refúgio, é dor, é saudade.
Mãe é a cantiga de ninar mais garrida. Mãe é razão! O sentido da vida”. A família Induma agradece a estas
grandes mulheres pelo seu empenho e dedicação diária.

Sucesso da SIPAT 2018
“Quem ama cuida! Cuida da sua segurança, da saúde, da sua vida, e de seus companheiros.”
O lema da SIPAT remete a importância de cuidar da saúde e segurança como um todo. A parceria firmada entre
Induma, ACIAT e Secretaria da Saúde foi um sucesso, onde foram oferecidos 10 exames de sangue, testes rápidos
e exames preventivos do câncer de colo do útero e de próstata (PSA), aos funcionários e foram realizadas duas
palestras na sede da associação. Durante o evento foram empossados os novos membros da CIPA 2018/2019. A
organização da SIPAT foi feita pela equipe da CIPA em parceria com a empresa e demais profissionais da saúde, que
agradecem a efetiva participação e colaboração de todos. Estas inciativas demonstram a importância que a empresa
tem com relação a qualidade de vida de seus funcionários e familiares

Investimentos na área da saúde
Atendimentos no último trimestre:
Médicos: 98 consultas médicas, 18 ultrassonografias, 02 endoscopias, 01 mamografia.
Laboratoriais: 31 atendimentos e 65 exames.
Odontológicos: 42 atendimentos com os seguintes procedimentos: 05 profilaxias, 25 restaurações, 02 exodontias, 09 manutenções de aparelho, 01 exame clínico.

Parabéns aos papais:
* Lucas Ribeiro Cidral e Raquel Kraemer pela chegada do pequeno
Henrique Kraemer Cidral no dia 04/05/2018.
* Sebastião Fernandes e Charlene de Freitas Fernandes pela
chegada do pequeno Anthony Miguel Freitas Fernandes no dia
31/05/2018.
Desejamos muita saúde e felicidades às famílias!

