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"Se eu pudesse me chamaria Edson Arantes do
Nascimento Bola. Seria a única maneira de agradecer o
que ela fez por mim..."
Pelé

COPA DO MUNDO NO BRASIL
Junho é o mês da Copa do Mundo no Brasil. E quando se
fala em copa, todo brasileiro respira futebol. Em casa com
a família ou na empresa com os amigos, o assunto é bola.
Vamos torcer pelo Brasil rumo ao Hexacampeonato.

Se você não chegou de Marte ontem, porém, deve saber
que, de lá para cá, o cenário terrestre só piorou, com
direito a furacões impiedosos, enchentes devastadoras,
deslizamentos fatais e invernos glaciais. O dia 5 de junho
deve ser encarado, portanto, como uma oportunidade
para refletir, não para comemorar.
Fonte:http://www.minhasplantas.com.br/folhinha/2014/06/05/di
a-mundial-do-meio-ambiente/

Em comemoração ao dia do meio ambiente a Alutim levou
os seus colaboradores para uma visita ao Aterro Sanitário
de Timbó. Agradecemos ao Victor Bruno Prudente biólogo
da Prefeitura de Timbó pela palestra Educação Ambiental.
Ao longo das duas horas de conversa, foi enfatizado,
sobretudo, a mudança de hábito, o consumismo, a
conscientização ambiental e também o bom censo em prol
do meio ambiente.

Mascote oficial da FIFA

Veja os dias e horários dos jogos da seleção canarinho na
primeira fase da Copa do Mundo.
12/06/14 - Brasil x Croácia - 17h00min
17/06/14 - Brasil x México – 16h00min
23/06/14 - Brasil x Camarões – 17h00min

Colaboradores da Alutim no Aterro em Timbó

COMEMORAÇÃO DIA DO TRABALHADOR

Durante o período da Copa, o expediente na Alutim será
encerrado 15 minutos antes dos jogos do Brasil.

No dia 1° de maio os colaboradores da Alutim foram
recepcionados no restaurante La Cantina em Timbó, para
um almoço comemorativo ao dia do trabalhador.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado na Conferência
das Nações Unidas de 1972, promovida pela Organização
das Nações Unidas (ONU) para discutir os estragos
provocados no planeta ― e que colocavam em risco nossa
sobrevivência. Mais de 100 países e 250 organizações não
governamentais traçaram conjuntamente um plano para
minimizar o problema. O documento abordava questões
relacionadas ao desmatamento, à extinção de animais, à
poluição do ar e do solo, à diminuição da biodiversidade e
da água potável, à destruição da camada de ozônio. E, a
partir de 1974, o Brasil passou a fazer sua parte por meio
da Secretaria Especial do Meio Ambiente.

Colaboradores da Alutim

Edição n°. 9 – Junho de 2014 – distribuição gratuita – passe adiante.
Responsável: Cleidiana Gonçalves

