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Mês de agosto chama atenção para datas importantes:
o combate à poluição e a valorização do folclore
14 de agosto
Dia de Combate
à Poluição
O combate à poluição não é
importante só uma vez ao ano e
sim diariamente. Afinal, a
poluição contamina a água, o
ar e o solo. E o ser humano só
sobrevive se estes estiverem em
perfeito estado. Mas o que se
vê hoje é justamente o
contrário.
Rios poluídos por resíduos
industriais, chuva ácida nas
grandes cidades, névoa escura
que acompanha o nascer do
dia. Tudo conseqüência da
forma irracional com que o
homem vem se relacionando
com o meio ambiente há
milhares de anos.
Nossa saúde e bem-estar
estão diretamente relacionados
com a qualidade do ambiente
que nos cerca. E a poluição é
entendida como aquilo que
deteriora os elementos
ambientais. E ela tem muitas
formas, dadas pelo progresso
industrial.
Poluição atmosférica, hídrica,
sonora, visual, térmica,
luminosa... Não importa. Ela é a
introdução no meio ambiente
de matérias ou energias
prejudiciais à saúde dos seres
vivos, ou responsável por
alterações físicas e químicas nos
minerais.
Efeito estufa, aquecimento
global, chuvas ácidas e redução
da biodiversidade são temas
relacionados à poluição. Apesar
da conscientização cada vez
maior sobre este mal, o homem
ainda terá de evoluir muito para
evitar a destruição do planeta.

Aniversariantes
de agosto
8 Marivaldo Souza Barreto
28 Elzinete Coutinho dos Reis

22 de agosto
Dia do Folclore
Entende-se por folclore o conjunto de manifestações culturais
de um grupo social, praticadas há
várias gerações. Normalmente,
ninguém sabe a origem dela. Faz
parte da cultura popular. E todos
os povos da Terra têm o seu.
Mitos, lendas, contos, brincadeiras, provérbios, orações, maldições, adivinhações, encantamentos, juras, xingamentos, gírias, apelidos de pessoas e de lugares, trava-línguas... Tudo isso é
considerado folclore.
No Brasil, por exemplo, o folclore é bastante rico. É porque ele
mistura as culturas do índio, do
português e do africano. Algumas lendas e mitos folclóricos do
nosso povo:
l Saci-pererê, menino negro
que tem apenas uma perna, com
um cachimbo e um gorro vermelho de poderes mágicos.
l Lobisomem, homem atacado por um lobo em noite de Lua
cheia que desenvolveu a capacidade de transforma-se em lobo.
l Mula-sem-cabeça, mulher
castigada por romance com padre, virou quadrúpede que galopa e solta fogo pelas narinas.
l Boitatá, cobra de fogo que
protege matas e animais e persegue e mata aqueles que desrespeitam a natureza.
l Boto, representado por homem jovem, bonito e charmoso
que encanta mulheres em bailes
e festas.
l Curupira, anão de cabelos
compridos e com os pés virados
para trás, também é um protetor
das matas e dos animais.
l Mãe-d’água, corpo metade
mulher e metade peixe, encanta
os homens com seu canto e levaos para o fundo das águas.
l Corpo-seco, homem muito
malvado em vida, ao morrer, virou assombração e fica assustando as pessoas nas estradas.
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Vitória
nosso contrato por mais um ano
Nosso contrato de prestação de serviços para a
Prefeitura de Vitória foi renovado por mais um
ano. O aditivo foi assinado no último dia 21 de
julho, prolongando em 365 dias nossas
responsabilidades de operação e manutenção
nos seguintes conjuntos de equipamentos
municipais:
l Estação Elevatória de Esgoto Bruto dos
bairros de Jesus de Nazareth, Curva da Jurema,
Santo Antônio, Andorinha, Santa Marta, Joana
d’Arc, Grande Vitória e Resistência;
l Estação de Bombeamento de Águas Pluviais
dos bairros de Bento Ferreira, Santa Lúcia e Praia
do Canto; e,
l Estação de Tratamento de Esgoto dos
Bairros de Resistência, Grande Vitória e Santo
Antônio.

Cronograma de atividades 2008
na filial de Vitór
ia
Vitória
Seguimos com nosso cronograma de atividades,
chamando atenção para o importante treinamento
do dia 22 de agosto próximo. Ele vai tratar do
levantamento e do transporte de pesos. Lendo
assim, parece até bobagem. Mas reafirmamos que é
um assunto de fundamental importância no dia-adia do trabalhador e de todas as pessoas. Lesões
sérias ocorrem pelo descuido ao se erguer ou
transportar objetos pesados. É importante que todos
os que puderem participar se façam presentes.
22 agosto
26 setembro
24 outubro
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28 novembro
19 dezembro
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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 8 às 9 horas
Local: Estação de Bombeamento de Santa Lúcia
Responsável: CT Assessoria e Treinamentos
Filial
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