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DIA MUNDIAL DO FOLCLORE
“Trabalho, diz o provérbio, é pai da fama.”

Por Jussara de Barros

Eurípedes

BRIGADA DE EMERGÊNCIA ALUTIM
A
Brigada
de
Emergência Alutim é
composta
por
3
colaboradores André
Ignácio,
Luciano
Friederich e Valdir de
Lima que recebem
treinamentos
com
profissionais
especializados, como: bombeiros, técnico de segurança do
trabalho entre outros.
Os treinamentos servem para auxiliar os demais
colaboradores em caso de acidentes dentro da empresa,
sejam estes com fogo
ou não. Eles recebem
treinamentos
de
primeiros
socorros,
utilização de extintores,
atendimento às vítimas,
entre outros.

09 DE AGOSTO DIA DOS PAIS

Podemos chamar de
folclore aquilo que é
fantasia, invenção de
um povo, onde são
envolvidas
suas
tradições, costumes e
lendas.

A palavra folclore é
derivada das palavras “folk e lore”, que significam povo e
conhecimento, respectivamente.
O surgimento da data se deu através do arqueólogo inglês
William John Thoms, onde o mesmo resolveu fazer um
estudo sobre as tradições e lendas do seu país, solicitando
apoio a uma revista de Londres.
Para isso, William não usou seu nome, mas o pseudônimo
de Ambrose Merton, pois temia não ser entendido. A
revista publicou a carta no dia 22 de agosto de 1846,
motivo pelo qual foi escolhido como o dia do folclore.
O folclore brasileiro se originou através da mistura de
diferentes raças, como dos índios, dos negros e dos
brancos que colonizaram nossa terra. A mistura dos
conhecimentos de cada uma dessas raças foi sendo
transmitida para a outra, formando nossa identidade
cultural.
Os personagens folclóricos mais conhecidos da nossa
cultura são: o Curupira, o homenzinho que vive nas
florestas, tem os pés voltados para trás, cabelo vermelho
e que protege a natureza dos homens que tentam destruíla; o Saci-Pererê, negrinho de uma perna só, que usa uma
carapuça vermelha e fuma cachimbo, faz travessuras,
esconde objetos, entra em redemoinhos e também
assusta pessoas que tentam destruir as florestas; o Boto é
uma espécie de peixe que se transforma em homem, para
encartar as moças, levando-as para morar com ele nos
rios do Amazonas; e a mula-sem-cabeça, uma mulher que
fez tanto mal que a própria natureza a fez soltar fogo pelo
pescoço, como castigo.
Fonte: http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-folclore
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