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FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 2015
“Podemos nos defender de um ataque, mas somos
indefesos a um elogio."
Sigmund Freud

LUTA CONTRA AIDS
Transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta
Contra a Aids foi uma decisão da Assembléia Mundial de
Saúde, em outubro de 1987, com apoio da Organização
das Nações Unidas – ONU. A data serve para reforçar a
solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão
com as pessoas infectadas pelo HIV/aids. A escolha dessa
data seguiu critérios próprios das Nações Unidas. No
Brasil, a data passou a ser adotada, a partir de 1988, por
uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde.

O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e
de comprometimento na luta contra a aids. O projeto do
laço foi criado, em 1991, pela Visual Aids, grupo de
profissionais de arte, de New York, que queriam
homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou
estavam morrendo de aids. O laço vermelho foi escolhido
por causa de sua ligação ao sangue e à idéia de paixão,
afirma Frank Moore, do grupo Visual Aids, e foi inspirado
no laço amarelo que honrava os soldados americanos na
Guerra do Golfo.

Fonte: http://www.dst.uff.br/arquivos-htm/bemfam.htm

NOVEMBRO AZUL

Pelo muito que vocês colaboradores, representantes,
fornecedores e clientes representam para nós, queremos
desejar os melhores votos de um Natal e Ano Novo repleto
de realizações, amor, paz, saúde e muito sucesso.
Feliz Natal e um Próspero 2015 repleto de conquistas para
todos nós. Estes são os votos da Alutim para você e toda a
sua família.

FÉRIAS COLETIVAS
Estaremos em férias coletivas no período de
22/12/2014 à 11/01/2015.
Retornaremos as nossas atividades normais em
12/01/2015.

A LENDA
DOS
REIS MAGOS
FÉRIAS
COLETIVAS
Conta a Lenda que, vindos do Oriente, três Reis
Magos, Melchior, Gaspar e Baltazar, seguiram a
Estrela de Belém, que os levou até ao menino
Jesus. Os Magos, ao saber que se tratava do
nascimento de um rei, tinham perguntado ao Rei Herodes
sobre Ele. O Rei Herodes, que de nada sabia, pediu aos
Reis Magos que assim que o encontrassem, o informassem
sobre o local do nascimento, de modo a poder também ele
visitá-lo. É claro que a intenção de Herodes era ver-se
livre desse novo Rei, pois considerava-o uma ameaça.
Os três Reis Magos ao encontrarem o Menino Jesus
celebraram com júbilo o seu nascimento oferecendo-lhe
Ouro, Incenso e Mirra, e venerando-o como Rei dos
Judeus.
Os Reis Magos não voltaram a estar com o Rei Herodes,
após serem alertados em sonhos, da intenção deste em
matar Jesus.

Fonte: http://natal.com.pt/lendas-reis-magos
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