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“O mais importante da vida não é a situação em que
estamos, mas a direção para a qual nos movemos.”
Oliver Wendell Holmes

A ORIGEM DO DIA DOS PAIS
A celebração do Dia dos Pais nasceu do orgulho da norteamericana Sonora Louise Smart Dodd por seu pai, o
veterano da Guerra Civil William Smart, que criou sozinho
os seis filhos após a morte da esposa. Em 1909, ela
propôs a idéia à Associação Ministerial de Spokane, cidade
localizada no Estado de Washington. No ano seguinte, em
19 de junho, foi comemorado o primeiro Dia dos Pais.
Décadas depois, em 1966, o presidente Lyndon Johnson
proclamou o terceiro domingo de junho como o Dia dos
Pais.
No Brasil, a instituição do Dia dos Pais partiu da iniciativa
do publicitário Sylvio Bhering e foi celebrada pela primeira
vez em 14 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, tido
como patriarca da família. Desde então, a festa acontece
por aqui sempre no segundo domingo de agosto.
Na maioria dos outros 11 países que comemoram o Dia
dos Pais, no entanto, o mês de junho foi mantido. É o
caso de Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Grécia,
Canadá, Paraguai e Peru. Entre aqueles que alteraram a
data, estão Itália e Portugal, que escolheram 19 de março,
dia de São José, para homenagear os pais.

O Dia do Cliente foi oficializado no Rio Grande do Sul em
2003, mas atualmente já foi aprovado em 14 estados
brasileiros e 167 municípios.
O dia 15 de setembro foi escolhido como Dia do Cliente
por ser o Dia Nacional da Defesa do Consumidor.
Fonte: http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-cliente/

Conheça alguns dos nossos clientes (nomes da esquerda
para a direita):

Nádia, Alice, Otacir, Murilo e Sabrina – Alcomet

Edemir – Aluvale

Fonte: http://vidaeestilo.terra.com.br/primeiro-dia-dos-pais-foi-comemorado-

Tiago, Juliana Rocha e Juliana Farias
Alusupra - Blumenau

Daiana, Katia e Paula
Alusupra - Itajaí

CURVA SD 33° TR 098
Lançada em maio a Curva SD já é um sucesso em vendas.

15 DE SETEMBRO DIA DO CLIENTE
O Dia do Cliente foi criado no estado do Rio Grande do
Sul pelo empresário gaúcho José Carlos Rego,
especialista em Marketing e Recursos Humanos.
Sua ideia era criar uma data diferenciada onde os clientes
pudessem ser homenageados, ajudando a desenvolver
uma relação de fidelidade entre os consumidores e os
comerciantes.
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