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AQUECIMENTO GLOBAL
Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e do ar 

perto da superfície da Terra causado pelas emissões humanas de gases do efeito estufa. Esse 
aumento de temperatura vem ocorrendo desde meados do século XIX e deverá continuar 
no século XXI. Os principais gases estufa emitidos pelo homem são o dióxido de carbono 
e o metano, e decorrem de várias atividades humanas, especialmente a queima de com-
bustíveis fósseis, o uso de fertilizantes e o desmatamento. As consequências do aumento 
de temperatura são graves para todos os seres vivos, incluindo o homem. O aquecimento 
global tem impactos profundos no planeta: extinção de espécies animais e vegetais, alteração 
na frequência e intensidade de chuvas (interferindo, por exemplo, na agricultura), elevação 
do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos (por exemplo: tempestades 

severas, inundações, vendavais, ondas de calor, secas prolongadas), entre outros.  As ações 
humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam, 
por exemplo, que, enquanto a temperatura média global subiu, aproximadamente, 5°C em 
10 mil anos - contados desde o fim da última glaciação até 10 mil anos atrás – pode aumentar 
os mesmos 5°C em apenas 200 anos, a continuar o ritmo de aquecimento global que se ob-
serva nas últimas décadas. A Induma vem fazendo a sua parte mantendo florestas, reservas 
de água e eliminando os gases emitidos em seu processo produtivo, bem como tratando de 
maneira adequada os resíduos industriais. Desta forma se cada cidadão, empresa e órgãos 
governamentais fizerem a sua parte neste processo teremos uma desaceleração do aqueci-
mento global tão temido pela humanidade.

A INDUMA no mês de agosto homenageou, agradeceu 
e presenteou os pais com uma lembrança, pois os pais são 
como um farol a guiar seus filhos até um porto seguro.

Homenagem aos Pais 

Investimentos na área da saúde
Atendimentos no último trimestre:
Médicos: 74 consultas médicas, 30 ultrassonografias, 10 
atendimentos hospitalares, 01 eletrocardiograma e 01 ma-
mografia. 
Laboratoriais: 19 atendimentos e 44 exames realizados.
Fisioterapias: 10 sessões
Odontológicos: 19 atendimentos com os seguintes pro-
cedimentos: 10 restaurações e 09 manutenções aparelho.

ASSOCIAÇÃO INDUMA PROMOVE TORNEIO
Neste último final de semana a 

Associação Induma promoveu um 
torneio de futebol, onde participa-
ram 08 times, com premiação para 
chave dos ganhadores e dos per-
dedores. Foi servido um delicioso 
almoço e serviço completo de bar e 
cozinha. A diretoria da Associação 
agradece a todos que prestigiaram 
este grande evento e aos voluntários 
que não mediram esforços para ga-
rantir o sucesso deste torneio.


