A PRIMAVERA!

A

primavera é um dos espetáculos mais
bonitos do planeta e começou em
setembro. Desde os tempos mais remotos, os
povos antigos, como gregos, egípcios,
sumérios, babilônios e celtas, agradeciam à Mãe
Terra, como chamavam a natureza, tudo o que
ela lhes dava de alimentos e a cura pelas plantas.
Estes povos promoviam grandes festivais. O da
primavera comemorava a fertilidade quando
todos os seres, homens, plantas e animais,
acordam do repouso do inverno para uma nova
fase. Quando o mundo se enfeita e se torna mais
belo e fértil.
As Festas da Primavera na China ocorrem há
mais de quatro mil anos. Até hoje os chineses
comemoram a entrada desta que é a mais bela
estação do ano com muita alegria. Como o
calendário chinês é diferente do nosso, o festival
chinês começa em 23 de dezembro e termina
em 15 de janeiro, seguindo o calendário lunar
chinês. Nesse período, eles também
comemoram o primeiro dia do Ano Novo Lunar
com muitos fogos de artifício.
No Japão, as pessoas fazem uma grande festa
quando as cerejeiras começam a florir. Em
algumas regiões do país, os japoneses,
encantados com a beleza da árvore, aproveitam
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para dar as boas-vindas à estação, conhecida
como haru, fazendo festivais e piqueniques nos
parques, nos quais vão famílias inteiras.
No Hemisfério Norte, a chegada da primavera
acontece em fins de março. Por isso, a festa da
Páscoa tem origem nos antigos festivais que
comemoravam a entrada da estação. Antigos
povos pagãos da Europa, como os germânicos,
que deram origem aos alemães, homenageavam
Ostera, a deusa da primavera. Essa divindade
aparecia com um ovo em suas mãos,
simbolizando a chegada de uma nova vida.
Nessa época, os festivais primaveris eram
decorados com ovos coloridos. Na Era cristã,
virou tradição comemorar a Páscoa distribuindo
ovos coloridos, com as cores vivas da estação,
para as crianças.

tem a mesma duração. Diferente do inverno,
quando as noites são mais longas que os dias.
Prima quem? Em um passado muito longínquo o
ano era dividido apenas em duas partes: veris
(bom tempo) e hiems (mau tempo). Mas, a partir
do século 17, os estudiosos começaram a dividir
o ano em quatro estações e batizaram cada uma
delas com um nome originado do latim. Veja o
que significam: Primavera: A palavra origina-se
de primo vere, que quer dizer princípio da boa
estação. Verão: Vem da expressão latina
veranum tempus, que significa tempo da
frutificação. Outono: Originou-se de tempus
autumnus, que é o mesmo que tempo de ocaso.
Inverno: De tempus hibernus, quer dizer tempo
de hibernar. “A primavera chegará, mesmo que
ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no
calendário, nem possua jardim para recebê-la…
e os habitantes da mata, essas criaturas naturais
que ainda circulam pelo ar e pelo chão,
começam a preparar sua vida para a primavera
que chega”.

No Hemisfério Sul, onde fica o Brasil, a
primavera começa oficialmente em 23 de
setembro. Nesse dia, a folhinha marca o
equinócio da estação. A palavra equinócio
significa “noite igual”, ou seja, o dia e a noite
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ATENÇÃO! ATITUDES DE CIDADÃO
1 - Lixo: Não jogar lixo na rua. Procurar a
coletora mais próxima. Se não achar, levar o
lixo para casa e colocar na lixeira, depois
ensacar e depositar ao lado de seu portão nos
dias de coleta da COMLURB. A Cidade, a
Saúde, a Higiene e o Meio Ambiente
agradecem.
2 - Calçadas: Calçada conservada é dever de
todos! Conservar sua calçada, não deixar lixo,
nem buracos é ter uma atitude consciente.
Além de enfear o bairro você pode causar
acidentes, como torções de pés e tombos de
transeuntes.
3 - Animais: Não deixe que os animais que
você conduz sujem as calçadas. Caso você
não consiga educar seu animalzinho de
estimação, carregue sempre um saco plástico
para recolher os dejetos e evite danos
desagradáveis ao pisar em uma caca. Você
pode ser a vitima também!

4 - Árvores: Não destrua árvores! Além de sua
beleza natural, elas têm a capacidade de
melhorar a qualidade do ar, o que contribui
para nossa qualidade de vida. Elas serão
importantes quando o verão chegar. Nada
como uma boa sombra em dias quentes.
5 - Lixeiras: Não destrua as lixeiras e
papeleiras (maioria laranja) colocadas nas
ruas da cidade! Elas são de suma importância
para manutenção da limpeza de nossas vias.
Quando você tiver um lixo, onde irá
depositá-lo se não tiver uma lixeira por perto?
6 - Praia: Não suje sua praia! Não leve seu
animal para a areia, pois isso pode contribuir
para a transmissão de doenças por conta de
dejetos e bactérias deixadas por eles. Evite
piqueniques na areia. Se o fizer, recolha todo
o lixo produzido e o despeje na lixeira mais
próxima. Em último caso leve para casa e
coloque em sua lixeira.

Telefones Úteis
s Bombeiros ...... (Samu 192)...................................................193
s Cedae água/esgotos.0800.282.1195.(195)..2332.1387/2332.2810
s Comlurb - Remoção Entulho ................................................. 1746
s Companhia Estadual de Gás (CEG) ..........................0800.24.0197
s Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare...............3111.1082/1030
s Defesa Civil...............................................(199)...2576.5665/7297
s Detran (Leblon)...............................Informações...........3460.4042
s Disque Dengue....(Tele-Dengue).................2575.0007/2599.4742
s Disque Denúncia (Segurança Pública)...........................2253.1177
s Disque Luz (Luz da Rua)........................................................ 1746
s Disque Sinal.......................................................................... 1746
s Disque Poda (Comlurb)......................................................... 1746
s Escola Samba Acadêmicos da Rocinha.................3322.3303/3318
s Fashion Mall (Administração)........................................2111.4444
s Fiscalização Sonora................................................................1746
s Grupo Busca e Salvamento (Barra)...............3325.1944-3325.1234
s Guarda Municipal..................................................................1746
s Hospital Miguel Couto................................3111.3781/3712/3715
s Hotel Royal Tulip .........................................................3323.2200
s Igreja de São Conrado...................................................3322.0560
s Light.........................................................................0800.21.0196
s Ônibus Integração Metrô........................................0800.595.1111
s Posto Reciclagem Rocinha.............................................3323.5515
s Posto Saúde Gávea......................................2274.2796/4345/6495
s População de Rua.......................................3973.3800/2503.2356
s Prefeitura Reclamações Gerais (luz, buraco, sinal, ônibus, etc1746

s Procon(Centro)2224.4916-2224.5184(PUC)3114.1398-3114.1399
s Rede de Trabalho..........................................................2588.9009
s Táxi......... (Fashion Mall)...............................................3322.0065
s Táxi..........(Rádio Táxi)...................................................2560.2022
s Telemar/OI .........................................................................103.31
s Túnel Zuzu Angel................(Socorro/Reboque).............2540.0900
s Vigilância Sanitária....................2506.2204/2506.2200/2503.2280
POLÍCIA MILITAR E CIVIL
s Quartel General(Q.G.)..........................................2333.2634/2501
s 23º BPM (Sala de Comando)..........................................2334.6714
s 23º BPM (Sala de Operações) .......................................2334.6725
s 23º BPM (P-2)............................................................... 2334.6717
s Oficial do dia.................................................................2334.6722
s Cabine.......(Praça São Conrado)...................2420.4687-2420.4745
s Delegacia da Mulher.....................................................2332.9991
a
s Delegacia de Polícia (15 Gávea).................2332.2913-2332.2912
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
s Comissão Meio Ambiente Câmara Municipal.......3814.2145/2147
s Fiscalização Meio Ambiente (Denúncias).....2503.2795-2503.2796
s Ibama.................3077.4302/4321/4320/4323/4295/0800.61.8080
s Instituto Est. Floresta (IEF)...................2282.1252.r.262.2240.7655
s Patrulha Ambiental........................................................2498.1001
SUBPREFEITURA E REGIÕES ADMINISTRATIVAS
s ZONA SUL.....(subzonasul@pcrj.rj.gov.br)....................2274.4049
s VI RA (São Conrado)..(viralagoa@pcrj.rj.gov.br)............2294.8130
s XXVII RA (Rocinha).(ra27rocinha@rio.rj.gov.br)..3322.6823/1019

