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Como forma de melho-
rar a qualidade de vida do 
trabalhador a Induma ofe-
rece gratuitamente a todos 
os seus funcionários a va-
cina contra a gripe, atra-
vés da vacinação a doença 
é prevenida, reduzindo 
assim os riscos de compli-
cações associadas a gripe. 
A gripe é uma doença agu-
da respiratória altamen-
te contagiosa entre seres 
humanos, que leva a um 
quadro de infecção res-
piratória, é causada pelo 
vírus influenza e apresen-
ta sintomas que incluem 
febre alta, dores no corpo, 
dor de cabeça, tosse e sen-
sação de fraqueza.

 A empresa investe na 
prevenção, por ser uma 
doença altamente conta-
giosa, acarretando diver-
sos gastos relacionados 
a saúde do trabalhador, 
como medicamentos, con-
sultas médicas entre ou-

tros, além da redução de 
produtividade. Para evitar 
a gripe e suas complica-
ções, a vacinação é a ma-
neira mais eficaz de pre-
venção, neste ano foram 
vacinados gratuitamente 
170 pessoas.

No mês de maio as funcionárias 
mães da Induma foram homenageadas 
pela passagem do dia das mães, falou-se 
da importância de ser mãe e do imen-
so amor de mãe que nunca se finda. Na 
ocasião foi lido uma bela mensagem e 
todas as mães receberam um presente 
oferecido pela empresa.

Em nosso planeta exis-
tem quatro diferentes perí-
odos no decorrer do ano, a 
estes, chamamos de estação 
do ano, cada uma destas 
subdivisões do ano, são ba-
seadas em padrões climá-
ticos. São elas: primavera, 
verão, outono e inverno. As 
estações do ano ocorrem 
devido à inclinação da Terra 
em relação ao Sol. Podemos 
dizer então que as estações 
são ocasionadas pelo eixo 
de rotação da Terra, junta-
mente com o movimento 
da mesma em torno do Sol, 
que dura um ano e recebe o 
nome de translação.

No mês de dezembro, o 
Pólo Norte fica mais distan-
te do Sol. Esta é a época em 
que os países localizados na 
metade norte do mundo, 
enfrentam sua estação mais 
fria, o inverno. Nesta época 
os dias são mais curtos e 
bem mais frios. Neste mes-
mo mês é verão nos países 

localizadas na metade sul 
do mundo, como, por exem-
plo, o Brasil. Nesta época do 
ano o hemisfério sul, recebe 
os raios solares mais abun-
dantemente e seus dias são 
mais longos.  No mês de 
março, o hemisfério norte 
ainda está mais afastado 
do Sol em relação ao he-
misfério sul, que ainda está 
mais próximo. Contudo, aos 
poucos, a situação vai sendo 
invertida.  Então, os dias 
passam a ser mais longos na 
porção norte e mais curtos 
na porção sul. Este é o perí-
odo em que chega a prima-
vera na Europa e o outono 
na América do Sul. No mês 
de junho acontecem com as 
regiões Antárticas, a Amé-
rica do Sul, a Austrália e 
outras áreas da metade sul 
do mundo, o mesmo que se 
passou em dezembro com 
as regiões do hemisfério 
norte. Estas passam por um 
período mais frio e com dias 

mais curtos. Enquanto há 
verão no hemisfério norte, o 
hemisfério sul enfrenta seu 
inverno. 

A parte sul finalmente 
começa a esquentar no mês 
de setembro, época em que 
seus dias vão se tornando 
mais longos. Nesta época 
já é primavera e as árvores 
florescem e as flores co-
brem e embelezam muitas 
regiões. Já a parte norte dá 
suas boas vindas ao outono, 
período em que a tempe-
ratura começa a cair e seus 
dias, aos poucos, vão fican-
do mais curtos.  No caso das 
regiões polares (Pólo Norte 
e Pólo Sul), estas possuem 
somente duas estações no 
ano: o inverno e o verão. 

Períodos das estações 
do ano no hemisfério sul:

 - Outono: de 21 de mar-
ço a 21 de junho; 

- Inverno: de 21 de ju-
nho a 23 de setembro

- Primavera: de 23 de 
setembro a 21 de dezembro; 

- Verão: de 21 de dezem-
bro a 21 de março.

 A INDUMA em seus 72 

anos de história, vem obser-
vando as mudanças no cli-
ma a cada ano, percebe-se 
que as estações do ano não 
apresentam mais as mes-
mas características especifi-

cas que marcam a passagem 
de uma estação para outra, 
pois mesmo na estação do 
inverno percebe-se tempe-
raturas elevadas e vice-ver-
sa nas demais estações.

Atendimentos no último trimestre:

*Médicos: 113 consultas médicas, 15 ultrassonografias, 01 eletrocardiograma, 03 
endoscopias, 01 pequena cirurgia e 09 atendimentos hospitalares.

*Laboratoriais: 209 atendimentos e 1.028 exames(incluindo exames da SIPAT).
*Fisioterapias: 16 sessões
*Odontológicos: 113 atendimentos com os seguintes procedimentos:
18 profilaxias, 52 restaurações, 02 raio-X, 20 endodontias, 16 exodontias, 01 exa-

me clínico, 04 manutenções de aparelho.

Vacina Antigripal
Homenagem as Mães

“ O alicerce da vida começa 
com o amor de mãe que nos 
dá força e nos renova a cada 

gesto de carinho”.

Estações do ano
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Investimentos na área da saúde


