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“Menor que meu sonho não posso ser”.
Lindolf Bell

PARABÉNS TIMBÓ
Classificada pela ONU como a 10ª melhor cidade para
morar no país, Timbó além da qualidade de vida oferece a
seus moradores e visitantes atrações culturais como o
museu do Imigrante, o museu Nacional da Música e a
Casa do Poeta Lindolf Bell, que em seus poemas sempre
enalteceu suas raízes. Timbó também conta com lindas
paisagens como o Morro Azul, o Jardim Botânico além do
Parque Central, localizado no centro da cidade sendo uma
ótima opção para prática de esportes, caminhadas ou
simplesmente relaxar. A cidade completa 145 anos e seu
crescimento é observado nas construções imponentes que
se misturam com as casas antigas preservando arquitetura
dos colonizadores alemães e italianos. Ah, não podemos
deixar de mencionar a ótima culinária, as festas típicas, as
músicas, a dança e a alegria dos seus moradores.

A primeira iniciativa vista no Brasil em relação ao Outubro
Rosa, foi a iluminação em rosa do monumento Mausoléu
do Soldado Constitucionalista (mais conhecido como o
Obelisco do Ibirapuera), situado em São Paulo-SP. No dia
02 de outubro de 2002 quando foi comemorado os 70
Anos do Encerramento da Revolução, o monumento ficou
iluminado de rosa "num período efêmero" como relembra
o secretário da Sociedade Veteranos de 32 - MMDC, o
Coronel PM (reformado) Mário Fonseca Ventura. Essa
iniciativa foi de um grupo de mulheres simpatizantes com
a causa do câncer de mama, que com o apoio de uma
conceituada empresa européia de cosméticos iluminaram
de rosa o Obelisco do Ibirapuera em alusão ao Outubro
Rosa.

Fonte: http://www.outubrorosa.org.br/historia

Timbó e Alutim histórias que caminham lado a lado.
Parabéns Timbó.

OUTUBRO ROSA
O movimento popular internacionalmente conhecido como
Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome
remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a
luta contra o câncer de mama e estimula a participação da
população, empresas e entidades. Este movimento
começou nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham
ações isoladas referente ao câncer de mama e ou
mamografia no mês de outubro, posteriormente com a
aprovação do Congresso Americano o mês de Outubro se
tornou o mês nacional (americano) de prevenção do
câncer de mama. A ação de iluminar de rosa
monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e etc.
surgiu posteriormente, e não há uma informação oficial,
de como, quando e onde foi efetuada a primeira
iluminação. O importante é que foi uma forma prática para
que o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez mais
abrangente para a população e que, principalmente,
pudesse ser replicada em qualquer lugar, bastando apenas
adequar a iluminação já existente. A popularidade do
Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita,
elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos
em torno de tão nobre causa. Isso faz que a iluminação
em rosa assuma importante papel, pois se tornou uma
leitura visual, compreendida em qualquer lugar no mundo.

PALESTRAS
Em setembro nos dias 09, 11 e 12 aconteceu a Semana da
Saúde e Prevenção de Acidentes na Alutim, com objetivo
de promover a integração dos colaboradores e
conscientizá-los sobre as questões de segurança do
trabalho, saúde e prevenção de acidentes. Os temas
abordados foram: Saúde Bucal com a dentista Dra.
Graziela de Souza (SESI de Blumenau); Acidentes
Domésticos com Marcos Szpoganicz (Bombeiros de Timbó)
e o Uso de EPIs e Prevenção de Acidentes com Alexandre
Martins (Técnico de Segurança do Trabalho). Confira
algumas imagens do evento.

O uso de EPIs

Colaboradores Alutim
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