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No dia 08 de agosto os funcionários pais da Induma foram homenage-
ados pela passagem do dia dos pais, falou-se da importância de ser pai e 

do imenso amor que nunca se finda. Todos os pais receberam um presente 
oferecido pela empresa.

Energias renováveis 
A energia renovável é aquela provida de fontes capazes de se regenerar 

por meios naturais, portanto, são considerados inesgotáveis. Também é co-
nhecida por energia limpa, pois durante o processo de produção de energia 
é gerado nenhum, ou poucos, resíduos poluentes.

Energias não-renováveis 
A energia não-renovável são recursos naturais que, quando utilizados, não podem 

ser repostos pela ação humana ou pela natureza, a um prazo útil. Tanto os combustí-
veis fósseis como os nucleares são considerados não renováveis, pois a capacidade de 
renovação é muito reduzida comparada com a utilização que deles fazemos. As reservas 
destas fontes energéticas serão esgotadas, ao contrário das energias renováveis.

Curiosidades na geração de energia através de hidrelétricas:  
- Mais de 100 mil famílias no Vietnã usam pequenas turbinas de água para gerar 

eletricidade. 
- Mais de 45 mil pequenos projetos de pequenas hidroelétricas estão sendo usados 

na China, gerando energia para mais de 50 milhões de pessoas. 
Fonte: www.ecoconsciente.com.br.

A Induma vem investindo na geração de energia hidráulica que é uma  fonte de 
energia renovável, pois tem uma grande reserva de água e a geografia do terreno faci-
lita a instalação de turbinas geradoras de energia elétrica. Com estes investimentos a 
empresa irá em pouco tempo ser auto suficiente em geração de energia para seu pro-
cesso produtivo, sendo mais uma ação de sustentabilidade implantada pela empresa.

Atendimentos no último trimestre:

• Médicos: 90 consultas médicas, 22 ultrassonografias, 08 atendimentos hospitalares, 01 endoscopia e 01 eletro-
cardiograma.

• Laboratoriais: 29 atendimentos e 74 exames.
• Fisioterapias: 18 sessões
• Odontológicos: 134 atendimentos com os seguintes procedimentos:18 profilaxias, 75 restaurações, 07 raio-X, 11 

endodontias, 10 exodontias,02 exames clínicos e 11 manutenções de aparelho.

• Rafael Ramos e Juliana Aparecida Nichellatti 
Ramos pela chegada da pequena Manuela Ramos no dia 
09.07.2014.

  Desejamos muita saúde e felicidades à família!

Homenagem ao dia dos pais
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Investimentos na área da saúde
Parabéns aos Papais!


