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Origem das festas juninas remonta à pré-história, e
surgiram para agradecer pelo sucesso nas colheitas
As festas juninas tiveram origem em comemorações pagãs
que celebravam colheitas. Afinal,
a produção agrícola foi sempre
muito importante para todos os
povos. Ela significava a obtenção
de alimentos. Desde a chamada
pré-história, as comunidades humanas vêm desenvolvendo o
plantio e o cultivo de cereais. Durante séculos, o sucesso no campo esteve associado a deuses os
mais diversos, que precisavam ser
agradecidos depois que tudo era
guardado. E no Hemisfério Norte
isso acontecia no período do ano
que coincidiu com o mês de junho, quando da adoção do nosso calendário.
A Igreja Católica aproveitou
esta tradição e deu caráter cristão
às comemorações. A fogueira,
montada em honra da fertilidade
da terra, passou a ser usada para
afastar pragas agrícolas. E as divindades pagãs foram substituídas pelos santos homenageados
naquele mês: São João, São Pedro, Santo Antônio. Os portugueses, que cultivavam essa tradição,

Não solte balões
No passado, outra
característica das festas
juninas brasileiras era soltar
balões coloridos. Eles
flutuavam no ar graças ao ar
quente gerado por buchas
incandescentes acesas na parte
de baixo. Hoje, sabe-se que
este tipo de ato pode causar
incêndios em florestas, casas,
postos de combustíveis,
refinarias de petróleo etc.
Também são perigosos para
aviões. Por isso, por mais que
seja bonito, não solte balões. É
um crime. E pode fazer você
carregar um peso na
consciência pelo resto da vida.
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ÓRIA
VITÓRIA
Qualificação ISO 9001
A qualificação da ISO 9001 está chegando à sua
conclusão. De 19 a 21 de maio, auditorias internas
foram realizadas na filial de Vitória, como pode ser
visto nas fotos abaixo. Os trabalhos estão sendo
dirigidos pela EJF Consultoria.

trouxeram-na para o Brasil quando começaram a colonizá-lo. Com
o passar do tempo, as comemorações foram agregando variações regionais, apesar de conservarem um núcleo religioso comum de louvor aos santos do mês
de junho.
A festas juninas brasileiras não
são completas sem a gostosa comida caipira, feita com produtos
do campo: bolo de milho, bolo
de mandioca, pinhão cozido, pipoca, amendoim torrado, frango
assado, pão de queijo etc. Para
acompanhar, o tradicional quentão. E tem também a quadrilha.
Esta dança em que os casais trocam de pares originou-se em bailes rurais franceses. Depois, foi
moda entre a nobreza. Veio para
cá no século XIX, quando a família real portuguesa transferiu-se
para o nosso País. Aqui, conservou características francesas e somou outras ao gosto do nosso
povo.
Algumas palavras ditas por
quem dirige a dança vêm do francês: “tour” (fazer uma volta), “balancer” (balançar o corpo), “en
avant” (para a frente). Na seqüência, existem muitos passos e movimentos brasileiros. Ganha destaque o casal de noivos e outros
personagens que, habitualmente, faziam parte de um casamento entre pessoas da roça. Atualmente, festas famosas atraem
muitos turistas: Caruaru, em Pernambuco; Fortaleza, no Ceará;
Campina Grande, na Paraíba; e
outras mais. E há muitas variações
regionais, como a dança das fitas
dos gaúchos e o boi-bumbá, no
Norte.
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Conforme pode ser visto no cronograma de atividades logo
abaixo, haverá uma palestra sobre Ginástica Laboral no próximo
dia 27 de junho. Trata-se de um assunto de fundamental
importância no dia-a-dia do trabalhador, uma vez que a prática
da mesma evita lesões por esforço repetitivo, a LER, e contribui
para melhorar a qualidade de vida. Por isso, é importante que
todos os que puderem participar se façam presentes.

Cronograma de atividades 2008
27
25
22
26
24

junho
julho
agosto
setembro
outubro

28 novembro
19 dezembro

P
P
T
P
P
P
T

Ginástica laboral
Cuidados com as mãos
Levantamento e Transporte de Peso
DST
Causas dos acidentes de trabalho
e choque elétrico
Riscos ambientais
Uso correto dos EPI’s

T — Treinamento • P — Palestra
Horário: das 14 às 15 horas
Local: Estação de Bombeamento de Bento Ferreira
Responsável: CT Assessoria e Treinamentos
Filial
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