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Pinxando prosa
fora
Oi pessoar. Ói eu aqui de
vorta. Nem carece se alembrá
que o ano passô ligero. Já tô
ponhano a roupa pra engomá. Já
inté falei cum o cumpadre prá
morde me levá na sua charrete
pro Arraiá do Cassiano Ricardo no
dia 14. Lá a festança é boa
dimais.
Tem a belezura dos pititico
dançano, a dança dos maiorzinho
e nos finarmente a quadria dos
marmanjo.
É uma lambeção de cria que
num acaba mais.
Dos enfeite do Arraiá nem se
fala, tudo é uma belezura, tudo
orna.
Isso sem si fala das gostosura
que tem por lá: bolinho caipira,
de
bacaiau,
paster,
churrasquinho, cuscuz e outras
gostosura mais. E os doce? É de
lambê os beiço.

junho, 2014
E se alembre que é o dia do
abraço da sorte da Nhá Barbina.
Num carece fugi dela, é azar na
certa pro resto do ano.
INTÉ PESSOAR.
Horários da festança
Das 12h às 15h30min
Educação Infantil e 1º ano
Das 14h30min às 17h30min
2º ao 5º ano
Das 17h30min às 20h
6º ao 9º ano

Pros Pititicos
A enxadinha
(Faria Neto)

Minha enxadinha
trabalha bem;
corta matinhos
num vai-e-vem.
Minha enxadinha
vai descansar
para amanhã
recomeçar.
Adeus, rocinha!
Adeus, trabalho!
A vós, plantinhas,
o doce orvalho.

Origem da festa junina
Existem duas explicações para
o termo festa junina. A primeira
explica que surgiu em função das
festividades ocorrerem durante o
mês de junho. Outra versão diz
que esta festa tem origem em
países católicos da Europa e,
portanto, seriam em homenagem
a São João. No princípio, a festa
era chamada de Joanina.
De acordo com historiadores,
esta festividade foi trazida para o
Brasil pelos portugueses, ainda
durante o período colonial (época
em que o Brasil foi colonizado e
governado por Portugal).
Nesta época, havia uma
grande influência de elementos
culturais portugueses, chineses,
espanhóis e franceses. Da França
veio
a
dança
marcada,
característica típica das danças
nobres e que, no Brasil,
influenciou muito as típicas
quadrilhas. Já a tradição de soltar
fogos de artifício veio da China,
região de onde teria surgido a
manipulação da pólvora para a
fabricação de fogos. Da península
Ibérica teria vindo a dança de
fitas, muito comum em Portugal e
na Espanha.
Todos
estes
elementos
culturais foram, com o passar do
tempo,
misturando-se
aos
aspectos culturais dos brasileiros
(indígenas,
afro-brasileiros
e
imigrantes europeus) nas diversas
regiões
do
país,
tomando
características particulares em
cada uma delas.

Comidas típicas

Como o mês de junho é a
época da colheita do milho,
grande parte dos doces, bolos e
salgados,
relacionados
às
festividades, são feitos deste
alimento. Pamonha, curau, milho
cozido, canjica, cuscuz, pipoca,
bolo de milho são apenas alguns
exemplos.
Além das receitas com milho,
também fazem parte do cardápio
desta época: arroz doce, bolo de
amendoim, bolo de pinhão,
bombocado, broa de fubá,
cocada, pé de moleque, quentão,
vinho quente, batata-doce e
muito mais.
Tradições
As tradições fazem parte das
comemorações. O mês de junho é
marcado pelas fogueiras, que
servem como centro para a
famosa dança de quadrilhas. Os
balões também compõem este
cenário, embora cada vez mais
raros em função das leis que
proíbem esta prática, pelos riscos
de incêndio que representam.
No Nordeste, ainda é muito
comum a formação dos grupos
festeiros. Estes grupos ficam
andando e cantando pelas ruas
das cidades. Vão passando pelas
casas, onde os moradores deixam
nas janelas e portas uma grande
quantidade de comidas e bebidas
para serem sempre degustadas
pelos festeiros.
Já na região Sudeste são
tradicionais a realização de

quermesses.
Estas
festas
populares são realizadas por
igrejas, colégios, sindicatos e
empresas. Possuem barraquinhas
com comidas típicas e jogos para
animar os visitantes. A dança da
quadrilha, geralmente ocorre
durante toda a quermesse.
Como
Santo
Antônio
é
considerado
o
santo
casamenteiro, são comuns as
simpatias para mulheres solteiras
que querem se casar. No dia 13
de junho, as igrejas católicas
distribuem o “pãozinho de Santo
Antônio.” Diz a tradição que o
pão bento deve ser colocado
junto aos outros mantimentos da
casa, para que nunca ocorra a
falta. As mulheres que querem se
casar, diz a tradição, devem
comer deste pão.
Fonte: suapesquisa.com

Provérbios populares
 Erva ruim geada não mata.
 Na briga de comadre,
descobrem-se as verdades.
 Pato e parente só servem
para sujar a casa da gente.

 Vaca mansa é que machuca
o dono.

 De grão em grão a galinha
enche o papo.

 Águas passadas não movem
moinhos.

 De pequenino é que se
torce o pepino.

Superstições
Quebrar espelho dá sete anos
de azar.
Matar um sapo e deixá-lo de
barriga para cima faz chover.
Deve-se por, sobre a cicatriz
do umbigo do bebê, pacumã e
teia de aranha, para evitar o mal
de sete dias.

Jogar sal no fogo faz parar de
chover.
Colocar vassoura atrás
porta espanta visita chata.

da

Plantar um pé de arruda na
entrada da casa evita inveja e
mau-olhado.

Medicina popular
Na região Sul, plantas e rezas
são básicas para curas de
diferentes doenças.
Chás,
ervas,
rezas
e
benzeduras formam a base da
medicina popular dessa região. E
assim é feita nas curas:
• Disenteria e diarreias: chá de
brotos das folhas de araçaeiro ou
carqueja.
• Doenças de boca, como afta,
acidez e outras: indica-se malva,
alfavaca e limão.
• Doenças renais e hepáticas:
chá de folhas de abacateiro.
• Para o fígado, alcachofra é a
melhor.
• Para cólica dos rins,
machucaduras e traumatismos:
arnica do mato.
• Para sarampo e alergias, o
sabugueiro é ótimo.
• Para hepatite, nada melhor
que picão preto.
Entretanto, se entrar um cisco
nos olhos, só mesmo com
simpatia, falando assim: “Santa
Luzia, passou por aqui com seu
cavalinho
comendo
capim.
Sangue de Cristo, pingai aqui.”
Depois
disso,
levantar
as
pálpebras e soprar bem forte lá
dentro. Repetir essa operação
três vezes. É tiro e queda ___ o
cisco desaparece.
Fonte de pesquisa:
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