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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
“A Alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja
qual for a época."
Sócrates

A TRADIÇÃO DOS BAILES DE MÁSCARAS
Na primeira metade do
século XIX, o carnaval
brasileiro ganhou destaque
pelos bailes de máscaras
que eram marcados não só
pela
elegância,
más
também pelo seu grande
valor cultural.
Os participantes eram da elite, que podia arcar com as fantasias,
não tão baratas. Por isso, os bailes marcaram a adesão da nova
burguesia capitalista à folia e a incorporação ao carnaval brasileiro
do luxo e sofisticação característicos das festas de Paris.
Os primeiros bailes carnavalescos brasileiros tiveram lugar no Rio
de Janeiro, já no final da década de 1830.
Os Bailes de Máscaras, também chamados de ‘Bailes à Fantasia’
ou ‘Bals Masqués’ foram os eventos precursores do carnaval
moderno no Brasil.
A história dessas primeiras manifestações artísticas ocorreram na
Idade Média, período no qual festejos de carnaval e jogos de
disfarces predominavam durante as comemorações.
Em Roma, por exemplo, havia corridas de cavalos, desfiles de
carros alegóricos e divertimentos inocentes como a briga de
confetes pelas ruas. Já o baile de máscaras foi introduzido pelo
papa Paulo II, no século XV, mas ganhou força e tradição no
século seguinte, por causa do sucesso da ‘Commedia dell’Arte’.
As mais famosas máscaras são as confeccionadas em Veneza e
Florença, muito utilizadas pelas damas da nobreza no século
XVIII, que representavam o símbolo máximo da sedução.
Fonte: https://gcnturismo.wordpress.com/2011/02/25/a-tradicao-dos-bailes-de-mascaras/

ESTAMOS CRESCENDO...
A Alutim esta passando por uma série de mudanças, tanto
na parte externa quanto na interna. Esta ocorrendo uma
mudança de layout visando uma ampliação na expedição,
refeitório e parque fabril.
Novos equipamentos foram adquiridos e nos próximos
meses, mais investimentos serão feitos para que
possamos atender da melhor maneira a grande demanda
dos nossos produtos.

No Dia 8 de março de 1857,
operárias de uma fábrica de
tecidos, situada na cidade norte
americana de Nova Iorque,
fizeram uma grande greve.
Ocuparam
a
fábrica
e
começaram
a
reivindicar
melhores condições de trabalho, tais como, redução na
carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas
exigiam 16 horas de trabalho diário), equiparação de
salários com os homens (as mulheres chegavam a receber
até um terço do salário de um homem, para executar o
mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno dentro do
ambiente de trabalho.
A manifestação foi reprimida com total violência. As
mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi
incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram
carbonizadas, num ato totalmente desumano.
Conquistas das mulheres brasileiras
Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um
marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi
instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam,
depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o
direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo
e legislativo.
Fonte: http://www.suapesquisa.com/dia_internacional_da_mulher.htm

DIA MUNDIAL DA ÀGUA
O
Brasil,
País
que
detém
aproximadamente 12% da água doce
do planeta, celebra o Dia Mundial da
Água, 22 de março, com o desafio de
pensar a gestão dos recursos hídricos
em
seus
mais
diversos
usos,
garantindo o acesso a água e
promovendo seu uso sustentável para
as atuais e futuras gerações.
Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em
1992, o Dia Mundial da Água ficou registrado como
efeméride mundial. Desde a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
histórica Eco-92, o dia 22 de março tem um significado
especial, pois as nações ao redor do mundo se debruçam
em busca de soluções para os conflitos existentes entre
oferta e demanda ao redor do globo terrestre.

COLETIVAS
Fonte: http://aguasdemarco.ana.gov.br/2014/
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