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Introdução 
 
Só isso mesmo. Esse documento serve para lembrar e relembrar datas comemorativas para 
falar, encontrar ou presentear amigos e clientes. 
 
Lembre-se das datas comemorativas deles/delas. Ficarão felizes, com certeza. 
 
Muitas dessas datas são fixas. Algumas delas são móveis. Fique atento(a) a esse detalhe. 
 
Cordialmente, 
Renato Yukio Nishimura e Vivian Shiguemi 
direçãoVet Consultoria 
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01 Janeiro 
1  Ano Novo 
4  Dia Nacional da Abreugrafia 
6  Dia de Reis 
6  Dia da Gratidão 

A gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor etc. 
Em um sentido mais amplo, pode ser explicada também como recognição abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe 
proporcionou e ainda proporciona. 
A gratidão é uma emoção, que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção de outra pessoa; frequentemente 
acompanhado por um desejo de agradecê-lo, ou reciprocar para um favor que fizeram por você. Num contexto religioso, gratidão 
também pode referir-se a um sentimento de dívida em direção de uma divindade, e.g. a expressão de gratidão a Deus é um tema 
central do cristianismo. 
Pesquisa psicológica demonstrou que indivíduos são mais propensos a experimentar a gratidão quando recebem um favor que é 
percebido ser (1) estimado pelo recipiente, (2) valioso ao benfeitor,(3) dado pelo benfeitor com intenções benevolentes, e (4) dado 
gratuitamente (e.g,. Barra-Tal, BarraZohar, Greenberg, & Hermon, 1977; Graham, 1988; Alameda & Anderson, 1976; Tesser, 
Gatewood, & Motorista, 1968). 
Pesquisas também sugerem que sentimentos de gratidão podem ser benéficos ao bem estar emocional subjetivo (Emmons & 
McCullough, 2003). Nas pessoas que são agradecidas em geral, os acontecimentos de vida têm influência pequena na gratidão 
experimentada (McCullough, Tsang & Emmons, 2004).   Fonte: Wikipedia 

7  Dia do Leitor 

7  Dia da Liberdade de Cultos 

8  Dia do Fotógrafo 
9  Dia do Astronauta 
9  Dia do Fico 
14  Dia do Enfermo 
15 Dia do Compositor 
15  Dia do Adulto 
18  Dia do Esteticista 
19  Dia do Cabeleireiro 
20  Dia do Farmacêutico 
21  Dia Mundial da Religião 
24  Dia dos Aposentados 
24  Dia da Constituição 
24  Dia da Previdência Social 
25/01 Data Móvel para o Ano Novo Chinês 
12/02 Para a maioria das nações, o Ano Novo é comemorado na virada do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro, segundo o 

calendário gregoriano. Já na China, o Ano Novo é comemorado segundo o calendário lunar. Esse período é um dos mais importantes 
para a sociedade chinesa, pois eles fazem uma pausa no trabalho para festejar com a família. Os primeiros registros sobre a 
comemoração do Ano Novo Chinês têm aproximadamente 2.000 anos. Essa tradição foi sendo moldada através de lendas, histórias 
e hábitos. O rito de passagem de ano tem início semanas antes, os chineses costumam limpar seus lares para afastar os maus 
espíritos. 
 
No 23º dia do último mês lunar, eles oferecem comida ao Deus da Cozinha, que segundo eles é o responsável pela prosperidade 
familiar. Também costumam colar nas portas e janelas das casas papéis vermelhos com dizeres de bom agouro em dourado, os 
Tao Fu, para atrair bons fluídos e proteger quem mora ali. O vermelho e o dourado são as cores oficiais da data, segundo os 
chineses, elas são responsáveis por trazer boa sorte àqueles que as usam, principalmente em roupas novas. Assim como na 
comemoração ocidental do Ano Novo, os chineses consumam reunir-se em família e produzirem uma mesa farta na noite da 
véspera do Ano Novo Chinês. 
 
Quando o relógio marca meia noite, todos comem um bolinho chinês cozido (conhecido pelos ocidentais como guioza). Os mais 
velhos presenteiam os mais jovens e solteiros com dinheiro, cuja entrega é feita dentro de um envelope vermelho, que por 
superstição não deve ser aberto na frente de quem presenteia. Logo depois inicia-se a queima de fogos, jogos e brincadeiras, o 
festejo só termina ao amanhecer do novo ano. Tradicionalmente, no primeiro dia do ano, as pessoas dedicam-se a visitar parentes 
e amigos. A comemoração só termina no 15º dia do mês, quando acontece a Festa das Lanternas. Cada ano é dedicado a um 
animal do signo chinês, 2011 é o ano do coelho. 
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Fonte: Equipe Brasil Escola 

28 Tu Bishvat (15 de Shevat) 
Feriado Judaico: Dia 15 de Shevat marca o início do “Ano Novo das Árvores”. Costuma-se comer frutos novos e também ligados à 
Terra de Israel. 

30  Dia da Não-Violência 
Dia Internacional da Não-Violência Lembra a Morte de Ghandi 
O dia 30 de Janeiro foi proclamado pela ONU como o dia da não-violência em homenagem a Mohandas K. Gandhi cujo assassinato 
ocorreu nessa data, em1948. Trata-se de uma iniciativa voltada à educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos direitos 
humanos. 
Gandhi, também chamado Mahatma (que significa "grande alma", "alma iluminada"), nasceu na Índia, em 1869. É considerado 
um dos principais expoentes do pacifismo e da luta pelo respeito e realização dos direitos humanos e da justiça. 
Após estudar direito na Inglaterra, foi trabalhar na África do Sul como advogado. Lá começaram as suas primeiras ações de protesto 
não-violento contra o racismo, baseadas na resistência pacífica e na não cooperação com as autoridades. 
Ao fim de anos de luta, e depois de ter conseguido algumas melhorias para a comunidade indiana na África do Sul, decidiu voltar 
ao seu país de origem - a Índia - e lutar pela sua independência. O país era uma colônia do Império Britânico. Graças a seus esforços, 
a Índia conquistou a independência em 1947. 
Os procedimentos e as formas de luta que Ghandi propôs e utilizou eram: 
Manifestações pacíficas: diálogos, testemunhos, petições, marchas, jejuns, greves de fome, orações e cooperação com os mais 
oprimidos. 
Não-cooperação, por meio de boicote sistemático dos produtos ingleses e da recusa a colaborar com um regime ou com um sistema 
considerado injusto. 
Desobediência civil, por meio da violação intencional, organizada, sistemática de leis consideradas injustas. 
Gandhi teve grande influência entre as comunidades religiosas hindus e muçulmanas da Índia. No entanto, a tensão entre os dois 
grupos era enorme e resultou no surgimento do Paquistão, país de maioria muçulmana. Foi por tentar unificar hindus e 
muçulmanos que Gandhi acabou assassinado por um hinduísta radical. 
 
Apesar de ter sido indicado cinco vezes entre 1937 e 1948, o pacifista que enfrentou o poder da Inglaterra nunca recebeu o prêmio 
Nobel da Paz. Décadas depois, no entanto, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do prêmio. 
Além disso, quando o Dalai Lama (Tenzin Gyatso) recebeu o Nobel em 1989, o presidente do comitê disse que o prêmio era "em 
parte um tributo à memória de Mahatma Gandhi".   Fonte: http://www.redescola.com.br/ 

31 Dia do Mágico 
 

02 Fevereiro 
1 Dia do Publicitário 
2 Dia de Iemanjá 
2 Dia de Nossa Senhora dos Navegantes 
2 Dia do Agente Fiscal 
4 Dia Mundial do Combate ao Câncer 

A data serve para conscientizar a população mundial sobre os cuidados de prevenção da 2ª doença que mais mata pessoas em 
todo o mundo: o câncer, também conhecido por neoplasia. 
As causas para o surgimento do câncer podem ser as mais variadas possíveis, desde motivos externos - como o ambiente, costume 
ou hábitos que o indivíduo possui - até fatores internos, como características geneticamente predeterminadas. 
No Brasil, também é considerada a segunda doença que mais mata, em especial o câncer de pele. O principal objetivo do Dia 
Mundial do Combate ao Câncer é informar as pessoas sobre a importância de consultar sempre médicos e estar atento à saúde, 
para evitar o crescimento dessa doença. 
Os brasileiros celebram ainda o Dia Nacional de Combate ao Câncer, em 27 de novembro. De acordo com o Instituto Nacional do 
Câncer - INCA, os tipos de câncer que mais atacam os brasileiros são: 

• Câncer de pele 

• Câncer de próstata 

• Câncer de mama 

• Câncer de cólon e reto 

• Câncer de pulmão 

• Câncer de estômago 
Origem do Dia Mundial de Combate ao Câncer 
O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para que organizações ao redor do 
planeta se reúnam em prol da prevenção dos vários tipos de câncer, além de dar força aos pacientes que lutam contra esta doença. 
Fonte: Desconhecido 

5 Dia do Datiloscopista 
7 Dia do Gráfico 

http://www.redescola.com.br/
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10 Dia do Atleta Profissional 
11 Dia do Zelador 
11 Dia Mundial do Enfermo 
13 Dia Mundial do Rádio 
14 Dia de São Valentim 
16 Dia do Repórter 
17  Carnaval 
19 Dia do Esportista 
20 Dia Mundial da Justiça Social 
21 Dia Nacional do Imigrante Italiano 
21 Dia Internacional da Língua Materna 
22  Término do Horário de Verão 
24  Promulgação da Primeira Constituição Republicana 
25 Dia da Criação do Ministério das Comunicações 
25-27 Purim 

Feriado Judaico: Purim comemora a salvação do povo judeu da destruição planejada pelo perverso Haman. A história é relatada 
na Meguilá de Ester. 

27 Dia do Agente Fiscal da Receita Federal 
27 Dia do Livro Didático 
28 Dia da Ressaca 
28 Dia Mundial da Doença Rara 

A data é celebrada em setenta países do mundo, com o objetivo de sensibilizar a população, os órgãos de saúde pública, médicos 
e especialistas em saúde para os tipos de doenças raras existentes e toda a dificuldade que os seus portadores enfrentam para 
conseguir um tratamento ou cura. 
O Dia Mundial da Doença Rara foi celebrado pela primeira vez em 2008, pela Organização Europeia de Doenças Raras - Eurordis. 
Normalmente, a data é celebrada em 29 de fevereiro, nos anos bissextos, sendo que, nos outros anos, comemora-se em 28 de 
fevereiro. 
De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, atualmente o Brasil conta com 15 milhões de pessoas com algum tipo de 
doença rara. Por norma, as doenças raras são de origem genética, manifestando-se logo nos primeiros anos de vida da criança. 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e da Eurordis, as doenças raras são aquelas classificadas seguindo quatro 
principais fatores: incidência, raridade, gravidade e diversidade. A previsão é que cerca de 8% da população mundial tenha algum 
tipo de doença rara, ou seja, uma em cada 15 pessoas.   Fonte: Desconhecido 

 

03 Março 
1-31 Muitas Empresas começarão com Campanhas do Março Amarelo (Doença Renal  
 Crônica) 
2 Dia Nacional do Turismo 
5 Dia do Filatelista Brasileiro 
7 Dia do Fuzileiro Naval 
8 Dia da Mulher 
10 Dia do Sogro 
10 Dia do Telefone 
12 Dia do Bibliotecário 
12 Dia Mundial Contra a Cibercensura 
14 Dia do Pi 
14 Dia do Vendedor de Livros 
14 Dia da Incontinência Urinária 
14 Dia Nacional da Poesia 
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14 Dia Nacional dos Animais 
O Dia Nacional dos Animais é comemorado, somente no Brasil, em 14 de março. O calendário comemorativo de datas também 
considera o dia 4 de outubro, considerado o Dia Mundial dos Animais, marcando também o dia de nascimento de São Francisco de 
Assis, protetor dos animais. 
A data foi marcada para conscientizar as pessoas sobre necessidades e direitos dos animais irracionais, a importância que têm na 
vida de todos e informar sobre as mudanças na qualidade de vida desses companheiros dos humanos em todas as fases da vida. 
Com o objetivo de sensibilizar a população sobre os direitos animais, também se comemora no Brasil, a 5 de outubro, o Dia das 
Aves; 17 de agosto, o Dia da Adoção Animal; e 18 de outubro como o Dia da Libertação Animal. 
Considerado por milênios como apenas objeto de uso por parte do ser humano, os animais, com a evolução da mentalidade do 
homem, conseguiram um status mais elevado, com legislação que os ampara e protege, apesar de ainda haver muito a  conquistar 
em favor dos irracionais. 
No Brasil, por Lei Federal, maltratar animais é crime. O maltrato de animais compreende bater nos mesmos, prender o dia todo, 
não tratar os doentes, submetê-los a trabalho forçado, deixar sem água, comida e abrigo e abandonar animais domésticos. No 
entanto, embora seja considerado crime, não há como obrigar o dono a ficar com o animal abandonado e, se responder pela 
acusação, poderá no máximo pagar penas alternativas. 
Outro grande problema relacionado aos animais é o tráfico mundial, que chega a movimentar mais de 20 bilhões de dólares 
anualmente. O Brasil, por sua fauna diversificada, é um dos principais países para os traficantes, retirando os animais de seu habitat 
e encaminhando-os a outros Estados ou mesmo países, muitas vezes sem as mínimas condições de conservação vital, deixando 
que grande parte deles morra durante o tráfico. 
Origem do Dia Nacional dos Animais 
O Dia Nacional dos Animais foi instituído a partir da apresentação do Estatuto dos Animais, no Congresso Nacional, através de 
propositura do deputado Eliseu Padilha, consolidando os direitos dos irracionais e os deveres que para com eles devem ter os 
humanos. 
Trata-se de um dia para ser lembrado e incentivado em sua comemoração, já que se presta a  repensar as atitudes que nós, 
humanos, temos para com o meio ambiente e a preservação dos biomas necessários à manutenção da vida animal e aos cuidados 
que precisamos ter com os animais mais próximos, os domésticos, que nos acompanham e nos trazem alegria, paz, carinho e amor. 
Fonte: Desconhecido 

15 Dia da Escola 
15 Dia Mundial do Consumidor 
19 Dia de São José 
19 Dia do Carpinteiro e do Marceneiro 
20 Dia Internacional da Felicidade 

O International Day of Happiness, como é conhecido internacionalmente, tem o objetivo de promover a felicidade e alegria entre 
os povos do mundo, evitando os conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer outro tipo de comportamento que ponha em risco 
a paz e o bem-estar das sociedades. 
Origem do Dia Internacional da Felicidade 
O Dia Mundial da Felicidade foi criado pela ONU (Organização das Nações Unidas), em Junho de 2012. Mas, o "ponta pé inicial" 
da iniciativa foi do Butão, um pequeno país asiático, que se orgulha de possuir uma das populações "mais felizes do mundo". 
A decisão de criar um dia dedicado à felicidade surgiu durante uma reunião geral das Nações Unidas, sob o tema "Felicidade e 
Bem-Estar: Definindo um Novo Paradigma Econômico", em abril de 2012. Com aprovação total dos 193 países-membros, a 
proposta de Butão foi aceita e o Dia Internacional da Felicidade passou a incorporar o calendário oficial da ONU em 20 de Março. 
Em 2013 o mundo comemorou pela primeira vez o Dia Internacional da Felicidade. Desde 1972, Butão adota uma postura de 
"felicidade bruta e absoluta", fazendo com que a "Felicidade Nacional Bruta" seja prioridade acima do Produto Interno Bruto (PIB) 
do país. 
Fonte: Desconhecido 

20  Início do Outono 
O outono é a estação de sucede o verão e antecede o inverno. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, esta estação é 
caracterizada pela troca de folhas das árvores sazonais, que começam a se preparar para a chegada do inverno. Nesta estação os 
dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas e a temperatura, antes elevada no verão, começa a esfriar. O clima é 
ameno, sendo não tão quente quanto no verão, e ainda não tão frio quanto no inverno. 
O equinócio de março marca o início do outono no Brasil. O equinócio é um fenômeno astronômico onde o Sol atinge com maior 
intensidade as regiões próximas à linha do Equador. No equinócio o dia tem a mesma duração, tanto no hemisfério Norte como no 
hemisfério Sul. 
O fim do outono é marcado por outro evento astronômico: o solstício de Inverno. O Solstício de Inverno é o nome dado no hemisfério 
Sul ao período em que o hemisfério Norte está inclinado cerca de 23,5º na direção do Sol. Ou seja, no hemisfério norte é verão, 
enquanto que no hemisfério Sul marca o início do inverno. Em 2015, o solstício de Inverno será às 13h38 (sem horário de verão) do 
dia 21 de junho de 2015 no Brasil.   Fonte: Desconhecido 

21 Dia Universal do Teatro 
21 Dia Mundial da Terra 
21 Dia Internacional Contra a Discriminação Racial 
21 Dia Internacional da Síndrome de Down 
21 Dia Internacional das Florestas e da Árvore 
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22 Dia Mundial da Água 
O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas através da resolução A/RES/47/193 
de 21 de Fevereiro de 1993,1 declarando todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA), para 
ser observado a partir de 1993, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento contidas no capítulo 18 (Recursos hídricos) da Agenda 21. 
Nesse período vários Estados foram convidados, como se fosse mais apropriado no contexto nacional, a realizar no Dia, atividades 
concretas que promovam a conscientização pública através de publicações e difusão de documentários e a organização de 
conferências, mesas redondas, seminários e exposições relacionadas à conservação e desenvolvimento dos recursos hídricos e/ou 
a implementação das recomendações proposta pela Agenda 21. A cada ano, uma agência diferente 
das Nações Unidas produz um kit para imprensa sobre o DMA que é distribuído nas redes de agências contatadas. Este kit tem 
como objetivos, além de focar a atenção nas necessidades, entre outras, de: 

• Tocar assuntos relacionados a problemas de abastecimento de água potável; 

• Aumentar a consciência pública sobre a importância de conservação, preservação e proteção da água, fontes e suprimentos 
de água potável; 

• Aumentar a consciência dos governos, de agências internacionais, organizações não governamentais e setor privado. 
Fonte: Wikipedia 

23 Dia do Optometrista 
23 Dia Mundial da Meteorologia 
26 Dia do Cacau 
27 Dia do Circo 
27/03 Pêssach 
04/04 Feriado Judaico: Pêssach comemora a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Durante esta festa é proibido o consumo 

de alimentos fermentados e há a obrigação de comer matsá. 

28 Dia do Diagramador 
28 Dia do Revisor 
30 Dia Mundial da Juventude 
31 Dia da Saúde e Nutrição 

É uma data comemorativa criada no Brasil para conscientizar a população para a importância da saúde e boa alimentação. Esse 
dia é escolhido para que as pessoas possam pensar na sua própria saúde e seus hábitos alimentares. Também serve para que as 
instituições, públicas e privadas, pensem como podem contribuir para um desenvolvimento sustentável nessa área. 
Ter uma boa alimentação é mais do que satisfazer simplesmente a fome. Uma alimentação saudável tem que incluir o consumo 
de nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo humano, e isso leva a um aumento da qualidade de vida. 
Uma dica para uma melhor nutrição é consumir menos alimentos processados e passar a consumir mais alimentos naturais e 
frescos. A atividade física regular também é benéfica para a saúde e tem efeitos na resposta do corpo à absorção dos nutrientes. 
Fonte: Desconhecido 

31 Dia da Integração Nacional 
 

04 Abril 
1 Dia da Mentira 
2 Dia do Propagandista 
2 Dia Mundial da Conscientização do Autismo 
2 Dia Internacional do Livro Infantil 
3  Sexta-feira da Paixão 
4 Dia Nacional do Parkinsoniano 
5  Páscoa 

Páscoa ou Domingo da Ressurreição é um festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida três dias 
depois da sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo Testamento. É a principal celebração do ano litúrgico cristão e 
também a mais antiga e importante festa cristã. A data da Páscoa determina todas as demais datas das festas móveis cristãs, 
exceto as relacionadas ao Advento. O domingo de Páscoa marca o ápice da Paixão de Cristo e é precedido pela Quaresma, um 
período de quarenta dias de jejum, orações e penitências. 
O termo "Páscoa" deriva, através do latim Pascha e do grego bíblico Πάσχα Paskha, do hebraico   ח ס   פ  (Pesaḥ ou Pesach), a Páscoa 
judaica. 
A última semana da Quaresma é chamada de Semana Santa, que contém o chamado Tríduo Pascal, incluindo a Quinta-Feira Santa, 
que comemora a Última Ceia e a cerimônia do Lava pés que aprecedeu e também a Sexta-Feira Santa, que relembra a crucificação 
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e morte de Jesus. A Páscoa é seguida por um período de cinquenta dias chamado Época da Páscoa que se estende até o Domingo 
de Pentecostes. 
A Páscoa é uma festa móvel, o que significa que sua data não é fixa em relação ao calendário civil.  
O Primeiro Concílio de Niceia (325) estabeleceu a data da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia após o início 
do equinócio vernal (a chamada lua cheia pascal). Do ponto de vista eclesiástico, o equinócio vernal acontece em 21 de março 
(embora ocorra no dia 20 de março na maioria dos anos do ponto de vista astronômico) e a "lua cheia" não ocorre necessariamente 
na data correta astronômica. Por isso, a data da Páscoa varia entre 22 de março e 25 de abril (inclusive)Os cristãos orientais 
baseiam seus cálculos no calendário juliano, cuja data de 21 de março corresponde, no século XXI, ao dia 3 de abril no calendário 
gregoriano utilizado no ocidente. Por conseguinte, a Páscoa no oriente varia entre 4 de abril e 8 de maio inclusive. 
A Páscoa cristã está ligada à Páscoa judaica pela data e também por muitos dos seus simbolismos centrais. Ao contrário do inglês, 
que tem duas palavras distintas para as duas festas (Easter e Passover respectivamente), em português e em muitas outras línguas 
as duas são chamadas pelo mesmo nome ou nomes muito similares. Os costumes pascais variam bastante entre os cristãos do 
mundo inteiro e incluem missas matinais, a troca do cumprimento pascal e de ovos de Páscoa, que eram, originalmente, um símbolo 
do túmulo vazio. Muitos outros costumes passaram a ser associados à Páscoa e são observados por cristãos e não-cristãos, como 
a caça aos ovos, o coelho da Páscoa e a Parada da Páscoa. Há também uma grande quantidade de pratos típicos ligados à Pascoa 
e que variam de região para região.   Fonte: Wikipedia 

6 Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz 
7 Dia do Corretor 
7 Dia do Jornalista 
7 Dia Mundial da Saúde 

O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril, com o objetivo das pessoas se conscientizarem sobre a importância da 
saúde nas suas vidas e no dia-a-dia, além de descobrirem formas de se cuidarem. 
Origem do Dia Mundial da Saúde 
O Dia Mundial da Saúde foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, devido a  preocupação de seus integrantes 
em manter o bom estado de saúde das pessoas em todo o mundo, e também alertar a todos sobre os principais problemas que 
podem atingir a população mundial.   Fonte: Desconhecido 

7 Dia do Médico Legista 
8 Dia da Natação 
8 Dia Mundial da Astronomia 
8 Dia Nacional do Sistema Braille 
9 Dia Nacional do Aço 
10 Dia da Engenharia 
11 Dia do Infectologista 
11 Dia da Escola de Samba 
12 Dia do Obstetra 
13 Dia do Office-Boy 
13 Dia do Beijo 
13 Dia do Hino Nacional Brasileiro 
13 Dia do Jovem 
13 Dia da Carta Régia 
14 Dia Mundial do Café 
15 Dia Mundial do Desenhista 
15 Dia Nacional da Conservação do Solo 
15 Dia do Desarmamento Infantil 
16 Dia Mundial da Voz 
17 Dia Mundial do Hemofílico 
18 Dia de Monteiro Lobato 
18 Dia do Amigo 

O Dia do Amigo é comemorado em diferentes datas no Brasil. O dia 18 de abril é a data popular e não oficial (isto é, não estabelecida 
por lei) da comemoração do Dia do Amigo. A data oficial do Dia do Amigo e Internacional da Amizade é o 20 de julho. Neste dia é 
frequente a troca de mensagens entre amigos, assim como presentes e a organização de eventos e atividades especiais, 
especialmente nas escolas. 
Dia Internacional do Amigo 
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O dia 20 de julho é a data internacional do Dia do Amigo, comemorado especialmente no Brasil, Argentina e Uruguai. A data foi 
criada na Argentina e pretendia comemorar a chegada do homem à Lua, um evento que significava, para quem o criou (o argentino 
Enrique Ernesto Febbraro), que a união pode ultrapassar qualquer obstáculo. 
Para além dessas duas datas, existe ainda o Dia Internacional do Amigo, ou Dia Internacional da Amizade, criado pelas Nações 
Unidas em 2011, convidando todos os países a comemorarem a união fraternal no dia 30 de julho de cada ano.  Fonte: 
Desconhecido 

18 Dia Nacional do Livro Infantil 
19 Dia do Índio 
19 Dia do Exército Brasileiro 
20 Dia do Diplomata 
20 Dia do Disco 
21  Tiradentes 
21 Dia do Metalúrgico 
21 Dia da Latinidade 
21 Dia da Polícia Civil 
21 Dia da Polícia Militar 
21 Dia do Têxtil 
22  Descobrimento do Brasil 
22 Dia da Terra 
22 Dia da Força Aérea Brasileira 
22 Dia da Comunidade Luso-Brasileira 
23 Dia de São Jorge 
23 Dia Mundial do Escoteiro 
23 Dia do Serralheiro 
23 Dia Mundial do Livro 
23 Dia do Torcedor Corinthiano 
24 Dia do Penitenciário 
24 Dia do Agente de Viagem 
24 Dia do Samurai 
24 Dia do Boi 
24 Dia do Chimarrão 
24 Dia Internacional do Jovem Trabalhador 
24 Dia Internacional do Milho 
25 Dia da Contabilidade 
26 Pêssach Sheni 

Feriado Judaico: É dada uma nova oportunidade áquele que não ofereceu o sacrifício de Pêssach no tempo certo - 14 de Nissan - 
para fazê-lo no dia 14 de Iyar, data denominada de Pêssach Sheni, no qual costuma-se, hoje em dia, comer um pedaço de matsá. 

26 Dia do Goleiro 
26 Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão 
27 Dia da Empregada Doméstica 
27 Dia Mundial do Design Gráfico 
27 Dia do Sacerdote 
28 Dia da Educação 
28 Dia da Sogra 
28 Dia Nacional da Caatinga 
29 Dia Internacional da Dança 
30 Lag Baômer 

Feriado Judaico: Lag Baômer celebra a vida e os ensinamentos de dois dos mais notáveis Sábios da história judaica: Rabi Akiva e 
Rabi Shimon bar Yochai. 
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30 Dia Nacional da Mulher 
30 Dia do Ferroviário 
 

05 Maio 
1 Dia do Trabalho 
1 Dia da Literatura Brasileira 
3 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 
3 Dia Internacional da Liberdade de Imprensa 
3 Dia do Parlamento 
3 Dia Internacional do Sol 
3 Dia Mundial do Solo 
3 Dia Nacional do Taquígrafo 
3 Dia do Sertanejo 
3 Dia do Pau-Brasil 
5 Dia da Língua Portuguesa e da Cultura 
5 Dia Nacional do Líder Comunitário 
5 Dia Nacional das Comunicações 
5 Dia Nacional do Expedicionário 
5 Dia do Marechal Rondon 
6 Dia da Matemática 
6 Dia do Cartógrafo 
6 Dia da Coragem 
7 Dia do Oftalmologista 

A data homenageia o profissional responsável pelo estudo, cuidado e prevenção de doenças ligadas ao sistema ocular. Em outras 
palavras, é o médico especialista na visão humana!  
Para exercer a profissão, o oftalmologista deve concluir o curso de ensino superior em medicina e se especializar na área de 
oftalmologia. 
Os oftalmologistas podem trabalhar tanto em clínicas privadas especializadas na visão humana ou em hospitais e clínicas públicas. 
Origem do Dia do Oftalmologista 
A história do Dia do Oftalmologista começou com a fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo, em 7 de Maio de 1930. 
Em 1968, a data foi oficializada no estado de São Paulo pelo deputado e oftalmologista Antônio Salim Curiati. 
No entanto, apenas em 1986, o Ministro da Saúde Seigo Tsuzuki instituiu o dia 7 de Maio como Dia Nacional do Oftalmologista a 
nível nacional, através da portaria nº 398.   Fonte: Desconhecida 

7 Dia do Silêncio 
8 Dia do Profissional de Marketing 
8 Dia do Artista Plástico 
8 Dia do Pintor 
8 Dia da Vitória 
8 Dia Internacional da Cruz Vermelha 
9 Dia da Europa 
10 Dia das Mães 
10 Dia do Guia de Turismo 
10 Dia da Cozinheira 
10 Dia da Cavalaria 
10 Dia do Campo 
12 Dia Internacional da Enfermagem 
12 Dia do Engenheiro Militar 
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13 Dia do Automóvel 
13  Abolição da Escravatura 
13 Dia do Zootecnista 

No dia 13 de maio comemora-se o “Dia do Zootecnista”, profissão que completa em 2016, 50 anos de existência no Brasil, tendo o 
Rio Grande do Sul como referência no histórico de criação da primeira faculdade de Zootecnia do País. O zootecnista atua no 
planejamento e execução de projetos capazes de promover e aumentar a produção animal e de alimentos, respeitando 
simultaneamente, o meio ambiente, o bem estar animal, as condições socioeconômicas da população envolvida e a satisfação do 
consumidor final. Assim deve trabalhar a partir de uma visão crítica e reflexiva dos fenômenos científicos, biológicos e 
socioambientais que atingem os espaços rurais contemporâneos, caracterizados, sobretudo, pelo seu reconhecimento enquanto 
espaços de vida e produção cultural e não apenas como ambiente de produção de bens e serviços. 
A profissão “Zootecnista” nasce no Brasil dentro de um contexto de avanços em pesquisas científicas e extensão rural como 
instrumentos para a modernização da agropecuária brasileira, tendo a cidade de Uruguaiana como “sede” do primeiro Curso de 
Zootecnia do País, criado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) em 1966. Depois disso, em 1969, o 
curso foi ofertado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e em 1971, pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Com o encerramento das atividades da PUC em Uruguaiana o curso de Zootecnia da UFSM passa a ser o segundo mais 
antigo em atividade no Brasil e o mais antigo no RS. Atualmente são cerca de 100 faculdades de Zootecnia espalhadas por todo 
País, sendo sete delas em nosso Estado: Santa Maria/UFSM, Palmeira das Missões/UFSM, Sertão/IFRS, Dom Pedrito/UNIPAMPA, 
Alegrete/IFF, Porto Alegre/UFRGS, Pelotas/UFPel. 
E é sob este prisma de comemoração aos 50 anos de criação do Curso de Zootecnia que Santa Maria sediará em 2016 o maior 
evento científico de Zootecnia do País, o “XXV ZOOTEC”. O evento reunirá diversos pesquisadores e profissionais da produção 
animal apresentando e discutindo inovações no campo da nutrição, genética, melhoramento e reprodução animal, bem como 
gestão, processamento e comercialização de alimentos de origem animal, tendo em vista os desafios do País na promoção do 
desenvolvimento rural sustentável promovendo crescimento econômico, equidade social e respeito ao meio ambiente enquanto 
patrimônio das futuras gerações. Uma excelente oportunidade de trocas, aprendizados, mas, sobretudo de visibilidade de nossa 
UFSM, afinal, somos parte dessa história! 
Em quase 50 anos de Zootecnia, os desafios para a consolidação da profissão enquanto categoria sócio-profissional específica 
ainda são muitos, como a criação de um Conselho Profissional, que depende de mudanças na Lei 5.550/1968, que regulamenta a 
profissão Zootecnista e a criação dos Conselhos Federal e Estaduais de Zootecnia e que tramita no congresso, até a abertura de 
mais vagas em concursos públicos, compreendendo a ação do zootecnista na cadeia produtiva como fundamental para o 
desenvolvimento rural gaúcho e nacional.  
Precisamos reconhecer que ainda há muito que avançar sem esquecermo-nos do “tanto” já conquistado, afinal, somos peça 
fundamental desta história como aporte técnico-científico e educacional nas ciências agrárias brasileira, e isso, além de motivo de 
orgulho, deve também ser a mola propulsora que nos leva a reivindicar reconhecimento e avanços enquanto agentes de 
desenvolvimento do Pais. Por estas e outras razões comemoramos o dia 13 de maio. Parabéns a todos os Zootecnistas! 
Artigo: Gisele Martins Guimarães, zootecnista e professora no Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural da UFSM 

13 Dia da Fraternidade 
Nesse dia é celebrado o valor da Fraternidade, um dia assente na idéia de que todos os seres humanos são iguais, e possuem igual 
dignidade, iguais direitos, sendo nesse sentido como irmãos. 
No Dia da Fraternidade procura-se alertar as pessoas para as desigualdades que ainda existem.  
Origem do Dia da Fraternidade Brasileira 
O Dia da Fraternidade Brasileira foi criada inspirada pela Campanha da Fraternidade criada em 1961 por três padres responsáveis 
pela Cáritas Brasileira.    Fonte: Desconhecido 

13 Dia do Chefe de Cozinha 
14 Dia Continental do Seguro 
15 Dia do Gerente Bancário 
15 Dia do Assistente Social 
15 Dia Internacional da Família 

No dia 15 de maio, comemora-se o Dia Internacional das Famílias ou, simplesmente, o Dia Internacional da Família. Esse dia foi 
definido em 20 de setembro de 1993, em deliberação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, 
no dia 15 de maio sempre há, em várias partes do mundo, conferências e celebrações para discutir e traçar projetos para o futuro 
da instituição familiar. 
Sabe-se que a família, do ponto de vista histórico e também sociológico, é o núcleo elementar da sociedade, isto é, uma instituição 
basilar. A família funciona como o primeiro grupo de relações no qual os indivíduos interagem entre si. Foi a partir do núcleo 
familiar que a sociedade como um todo ganhou corpo ao longo da história humana. Contudo, a decisão da ONU, enquanto 
organização internacional, de escolher um dia para homenagear a família está relacionada com os problemas e transformações 
que essa “célula social” vem apresentando desde o século XX.  
Depois das duas guerras mundiais, que levaram ao óbito dezenas de milhões de pessoas, entre soldados jovens e população civil, 
e das várias guerras civis regionais que se seguiram durante a Guerra Fria (e ainda continuam em diversos pontos do globo), houve 
transformações radicais no tecido social.  
Em vários países da Europa, por exemplo, a população “envelheceu”, isto é, não houve um equilíbrio entre a quantidade de cidadãos 
idosos e a quantidade de pessoas jovens em plenas condições de trabalho. Já em outras regiões, ocorreu o inverso. 
Além disso, o processo acelerado de globalização, as novas modalidades de trabalho e os novos hábitos, como a opção por moradia 
em pequenos apartamentos, o uso intensivo de tecnologia, entre outros fatores, contribuíram para que as gerações (avós, pais e 
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filhos) ficassem cada vez mais apartadas umas das outras. Esse é um fenômeno que interessa e preocupa os chefes de Estado de 
várias partes do mundo. 
Soma-se a essas questões a ocorrência de crianças abandonadas, gravidez precoce, alcoolismo, dependência química e violência 
doméstica (contra mulheres e crianças), fatos que estão direta ou indiretamente relacionados com os problemas mais elementares 
que nascem no interior do núcleo familiar. Geralmente, em todo dia 15 de maio, o Secretário-geral da ONU emite um comunicado 
ou faz um pronunciamento a respeito desses problemas e das possíveis medidas que podem ser tomadas 
com relação a eles. No ano de 2012, por exemplo, o então Secretário-geral Ban Ki-Moon fez observações a respeito da relação 
entre trabalho e família, destacando temas como a mulher no mundo do trabalho e outros mais. Veja um trecho de seu 
pronunciamento :  
O Dia Internacional da família deste ano destaca a necessidade do equilíbrio trabalho-família. O objetivo é ajudar os trabalhadores 
de todos os lugares a sustentaram financeiramente e emocionalmente as suas famílias, mas também a contribuírem para o 
desenvolvimento sócioeconômico de suas sociedades. 
As tendências atuais enfatizam a crescente importância das políticas sobre a relação trabalho e família. Estas tendências incluem 
uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, e a crescente urbanização e mobilidade em busca de emprego. 
Como as famílias tornam-se menores e as gerações vivem separadas, a família ampliada está menos disponível para oferecer 
cuidados, e os pais trabalhadores enfrentam crescentes desafios.  
Percebe-se que Ban Ki-Moon destaca os fenômenos e, ao mesmo tempo, aponta suas causas e demonstra interesse em soluções. 
O Dia Internacional das Famílias tem exatamente esse propósito.   Fonte: Brasil Escola 

16-18 Shavuot 
Feriado Judaico: A Torá foi outorgada por D'us ao povo judeu no Monte Sinai há mais de três mil e trezentos anos. Todos os anos, 
neste dia, renovamos nossa aceitação do presente de D'us. 

16 Dia do Gari 
17 Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação 
18 Dia dos Vidraceiros 
18 Dia Mundial dos Museus 
19 Dia da Girafa 
19 Dia do Físico 
19 Dia dos Acadêmicos de Direito 
19 Dia do Defensor Público 
20 Dia do Pedagogo 
21 Dia Nacional da Cachaça 
21 Dia da Língua Nacional 
22 Dia do Apicultor 
22 Dia Internacional da Biodiversidade 
22 Dia do Abraço 

O Dia do Abraço é comemorado todos os anos no dia 22 de maio. 
O abraço é uma demonstração de carinho, afeto ou amizade que está presente em todas as culturas. 
Normalmente o abraço pressupõe alguma intimidade, mas algumas culturas são mais "abraçadeiras" do que outras. 
No Dia do Abraço é normal existirem atividades de comemoração que envolvem muitos abraços, ou pessoas oferecendo abraços 
grátis! A melhor maneira de desejar para algum um feliz Dia do Abraço é dando um abraço! 
E quando não houver a possibilidade de abraçar pessoalmente quem mais ama, o site Mundo das Mensagens pode ajudar a 
encurtar distâncias com mensagens cheias de sentimentos para compartilhar ainda mais abraços neste dia. 
Fonte: Desconhecido 

23 Dia da Tartaruga 
24 Dia da Infantaria 
24 Dia do Datilógrafo 
24  Pentecostes 
24 Dia do Telegrafista 
24 Dia do Vestibulando 
24 Dia do Detento 
25 Dia da Indústria 
25 Dia do Massagista 
25 Dia da Toalha 
25 Dia Nacional da Adoção 
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No dia 25 de maio é comemorado o dia da adoção, criado em 1996 no I Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à 
Adoção. A adoção é uma realidade social que se concretiza através de ato jurídico, que “cria entre duas pessoas vínculo de 
parentesco semelhante à paternidade e filiação”. Muitas pessoas que não puderam ter filhos encontram filhos que não possuem 
pais, que foram abandonados e recolhidos por orfanatos e outras instituições. Mas existem outros casos, como de pessoas que 
querem ajudar, cumprir seu papel social diante de uma sociedade injusta, que não oferece as mesmas oportunidades de vida para 
todos.  
O processo de adoção não é fácil. As pessoas interessadas nas crianças ou adolescentes devem apresentar uma documentação 
sobre suas condições de vida, para garantir que a pessoa adotada terá conforto e segurança, que irá ser bem tratada e receberá 
dos pais adotivos amor, carinho e atenção. 
Porém, existem vários mitos sobre a adoção, que muitas vezes prejudicam que pessoas se interessem em criar e educar uma criança 
ou jovem que não tenha laços consanguíneos.  
- Dizer que toda criança adotada é problema é um erro. A criança aprende aquilo que vivencia e quanto mais nova for adotada, 
mais terá chances de se adaptar ao modelo familiar em que vive. 
- Tentar esconder da criança que a mesma é adotada também é um erro, pois é melhor manter uma relação aberta e livre de 
qualquer tipo de preconceito. 
- Crianças com cor de pele diferente da família não são discriminadas ou recebem tratamento diferente de outras pessoas da 
família. Isso pode ocorrer nos meios sociais em que a família frequenta. 
- Filhos adotivos não têm dificuldade em amar seus pais (adotivos), pelo contrário, revelam-se atenciosos e carinhosos com os 
mesmos, mas isso depende da forma como são tratados. 
- Os filhos adotivos não ficam lembrando-se de sua família de origem. Pelo contrário do que se imagina, se as relações familiares 
não eram boas, se houve abandono, o vínculo afetivo não foi construído de forma positiva, portanto não provoca boas lembranças. 
Hoje em dia temos visto uma série de artistas famosos mantendo a atitude de adotar crianças, tentando cumprir seu papel social, 
numa demonstração de afeto e de entrega às crianças carentes.  
A grande revelação é o casal Brad Pitt e Angelina Jolie que já está no terceiro filho adotivo, mesmo podendo ter seus filhos 
consanguíneos, que também somam três. A cantora Madonna também é um exemplo disso, nos últimos anos também manteve a 
atitude de adotar, mesmo tendo tido dois filhos próprios. 
Com a constituição de 1988, ficou determinado que “os filhos adotivos terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designação de discriminação relativa à filiação”, ou seja, filhos adotivos e consanguíneos terão os mesmos direitos. 
Para inserir a criança ou adolescente em família substituta é necessário passar por algumas etapas: a guarda, onde coloca-se o 
sujeito a ser adotado na família, onde os pais devem ter a responsabilidade de prestar assistência material, moral e educacional; 
a tutela, feita através das entidades públicas, a fim de proteger a criança ou jovem, cuidando de seus interesses, acompanhando 
todos os atos da família com o mesmo e vice-versa; a adoção, formalizada em ato jurídico, onde forma-se um vínculo 
fictício de filiação, que mais tarde deverá tornar-se verdadeiro. 
Num pequeno trecho do livro “Você não está só”, de George Dolan, o amor que nasce entre a família e o adotado fica bem 
caracterizado, na fala de crianças que conversam sobre adoção, após terem visto numa fotografia, um menino com os cabelos de 
cor diferente. Uma delas diz que a criança diferente pode ter sido adotada e, quando questionada por outra sobre o que é isso, 
responde: “- quer dizer que você cresce no coração da mãe, em vez de crescer na barriga.” 
Assim, podemos dizer que a adoção é um ato de entrega e de amor!   Fonte: Desconhecido 

25 Dia do Trabalhador Rural 
25 Dia Internacional do Sapateado 
25 Dia Internacional das Crianças Desaparecidas 
25 Dia do Orgulho Geek 
25 Dia da Costureira 
25 Dia do Desafio 
25 Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte 
26 Dia Nacional de Combate ao Glaucoma 
26 Dia do Revendedor Lotérico 
27 Dia Nacional da Mata Atlântica 
27 Dia do Profissional Liberal 
27 Dia do Serviço de Saúde 
27 Dia Mundial dos Meios de Comunicação 
27 Dia do Serviço de Saúde do Exército 
28 Dia do Ceramista 
28 Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna 
29 Dia do Estatístico 
29 Dia do Geógrafo 
29 Dia Mundial da Energia 
29 Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas 
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30 Dia do Geólogo 
30 Dia do Decorador 
31 Dia do Comissário de Bordo 
31 Dia do Espírito Santo 
31 Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco 
31 Dia da Aeromoça 
 

06 Junho 
1  Semana Mundial do Meio Ambiente 
1 Dia da Imprensa 
3 Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social 
3 Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil 
4  Corpus Christi 
5 Dia da Ecologia 
5 Dia Mundial do Meio Ambiente 

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1972 marcando a abertura da 
Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano. 
Celebrado anualmente desde então no dia 5 de Junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente cataliza a atenção e ação política de povos 
e países para aumentar a conscientização e a preservação ambiental. 
Os principais objetivos das comemorações são: 
1. Mostrar o lado humano das questões ambientais; 
2. Capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável; 
3. Promover a compreensão de que é fundamental que comunidades e indivíduos mudem atitudes em relação ao uso dos recursos 
e das questões ambientais; 
4. Advogar parcerias para garantir que todas as nações e povos desfrutem um futuro mais seguro e mais próspero. 
O tema do Dia Mundial em 2009 é “Seu planeta precisa de você: Unidos contra as mudançasclimáticas”. Ele reflete a urgência de 
que nações atuem de maneira harmônica para fazer frente às mudanças climáticas, para manejar adequadamente suas florestas 
e outros recursos naturais e para erradicar a pobreza. 
Este ano, o México será a sede mundial das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente o que reflete o engajamento dos 
países da América Latina e Caribe na luta contra as mudanças climáticas e na transição para uma sociedade de baixo carbono. 
Em linha com seu forte engajamento nas questões ambientais, o México é um dos países que mais contribuiu com a campanha 7 
Bilhões de Árvores, desenvolvida pelo PNUMA.   http://www.unep.org/billiontreecampaign/portuguese 
O presidente do México, Felipe Calderón, afirma que a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente "irá destacar a determinação 
daquele país em gerenciar adequadamente seus recursos naturais e lidar com o mais exigente desafio do século 21 - as mudanças 
climáticas."    Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

8 Dia do Oceanógrafo 
8 Dia do Citricultor 
8 Dia Mundial dos Oceanos 
9 Dia do Porteiro 
9 Dia do Tenista 
9 Dia Nacional de Anchieta 
9 Dia Internacional dos Arquivos 
9 Dia da Imunização 
10 Dia da Raça 
10 Dia da Artilharia 
11 Dia da Marinha Brasileira 
11 Dia do Educador Sanitário 
12 Dia dos Namorados 

O Dia dos Namorados, em alguns países chamado Dia de São Valentim é uma data especial e comemorativa na qual se celebra a 
união amorosa entre casais e namorados, em alguns lugares é o dia de demonstrar afeição entre amigos. Sendo comum a troca 
de cartões e presentes com símbolo de coração, tais como as tradicionais caixas de bombons. Em Portugal, assim como em muitos 
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outros países, comemora-se no dia 14 de Fevereiro. No Brasil a data é comemorada no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo 
António, conhecido pela fama de "Santo Casamenteiro". 
No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de Junho por ser véspera do 13 de Junho, Dia de Santo António, santo português com 
tradição de casamenteiro. 
A data provavelmente surgiu no comércio paulista, quando o publicitário João Dória trouxe a ideia do exterior e a apresentou aos 
comerciantes. A ideia se expandiu pelo Brasil, amparada pela correlação com o Dia de São Valentim — que nos países do hemisfério 
norte ocorre em 14 de fevereiro e é utilizada para incentivar a troca de presentes entre os apaixonados.   Fonte: Wikipedia 

12 Dia do Correio Aéreo Nacional 
12 Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil 
13 Dia de Santo Antônio 
13 Dia do Turista 
14 Dia Mundial do Doador de Sangue 
14 Dia do Solista 
15 Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa 

A data foi criada com o objetivo de despertar uma consciência mundial, social e política, da existência da violência contra a pessoa 
idosa. violência, não só física como também a psicológica, acomete idosos de todas as faixas econômicas. 
Na maioria das vezes, a agressão vem de pessoas da própria família ou próximas a eles. O abandono nos asilos, a falta de carinho, 
a pressão psicológica e o descaso são formas de agressão que muitas vezes passam despercebidas. O abuso é geralmente praticado 
por pessoas nas quais os idosos depositam confiança: familiares, vizinhos, cuidadores, funcionários de banco, médicos, advogados, 
etc. A vítima é freqüentemente do sexo feminino, com mais de 75 anos e vive com familiares. O perfil mais comum é o de uma 
pessoa passiva, complacente, impotente, dependente e vulnerável. Essas pessoas costumam ser solitárias e isoladas, podendo 
apresentar depressão e uma baixa estima reforçada por sentimento de culpa e vergonha. 
Por outro lado, o agressor também tende a apresentar baixa estima e projetar a responsabilidade de suas ações, assim como de 
suas frustrações, sobre terceiros, possuindo temperamento explosivo e incapacidade para controlar seus impulsos, compreender e 
encarar situações. O perfil básico desse tipo de agressor é um adulto de meia-idade, geralmente um filho, em geral financeiramente 
dependente da vítima e com problemas mentais e/ou dependente de álcool ou de drogas. 
No Brasil, 65% dos idosos consideraram maus-tratos a forma preconceituosa como são tratados pela sociedade em geral: as baixas 
aposentadorias, os desrespeitos que sofrem no transporte público e a falta de leitos hospitalares para idosos. No nível doméstico, 
só é relatado como abandono por partes das famílias. 
A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno universal e representa um importante problema de saúde pública, com 
prevalência tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. 
Somente nas últimas décadas é que o tema da violência contra a pessoa idosa tem recebido a atenção da sociedade civil e do 
Estado.  
Em 2002, os países membros da ONU assinaram, no Canadá, a Declaração de Toronto, que definiu um plano internacional de 
Prevenção da Violência contra a Pessoa Idosa. O documento propõe estratégias e ações para serem adotadas pelos países 
membros para a prevenção e intervenção nas diversas manifestações da violência contra a pessoa idosa. 
No Brasil, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República lançou em dezembro de 2005 o Plano Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. No documento são expressas as competências e ações dos Ministérios e a co-
responsabilização dos estados e municípios no desenvolvimento de ações para o enfrentamento da violência a pessoa idosa no 
território nacional.  
Em 15 de junho de 2006, o INPEA – International Network for the Prevention of Elder Abuse (Organização Internacional para 
Prevenção de Abusos contra Idosos), em parceria com a ONU (Organização das Nações Unidas) e a OMS (Organização Mundial da 
Saúde), elegeu o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Sensibilização da Sociedade Civil para a Luta Contra a Violência à Pessoa 
Idosa (World Elder Abuse Awareness Day), com o objetivo principal de criar uma consciência mundial, social e política, da existência 
da violência contra a pessoa idosa junto com a idéia de não aceitá-la como sendo normal, apresentando formas da prevenção. A 
ONU passou a reconhecer, então, que a violência à pessoa idosa é violação aos direitos humanos.   Fonte: Portal da Terceira 
Idade.org 

15 Dia do Paleontólogo 
17 Dia do Funcionário Público Aposentado 
17 Dia Mundial de Combate à Desertificação 
18 Dia do Químico 
18 Dia da Imigração Japonesa 
19 Dia do Cinema Brasileiro 
19 Dia do Migrante 
20 Dia do Revendedor 
20 Dia do Vigilante 
20 Dia do Refugiado 
21 Dia da Mídia 
21 Dia do Profissional de Mídia 



VET MARKETING TOOLS | CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORATIVAS NO BRASIL 
explore, elegantemente, o marketing veterinário ao máximo  
 

2020© Todos os direitos reservados   |   Esse material só poderá ser compartilhado com autorização   |   Página 15 

21 Dia do Aperto de Mão 
21 Dia Mundial do Skate 
21 Dia do Intelectual 
21  Início do Inverno 

O Início do Inverno 2015 começa às 13h38 (sem horário de verão) do dia 21 de junho de 2015; e termina dia 23 de setembro de 
2015, com o equinócio da primavera. 
O inverno é a estação que antecede da primavera e sucede o outono. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, esta estação 
é caracterizada pelas temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas. As regiões sudeste e sul do país são as mais 
afetadas com características típicas do inverno, sendo o restante do Brasil marcado por temperaturas mais equilibradas, com 
pouca variação térmica. 
Solstício de Inverno 2015 
O começo do inverno é marcado pelo evento astronômico conhecido por Solstício de Inverno, ou seja, o período em que o Hemisfério 
Norte está mais inclinado em direção do sol. Em 2015, o solstício de inverno será 13h38 (horário de Brasília) no Brasil. 
O solstício de inverno é chamado de solstício de verão no Hemisfério Norte, marcado o começo da estação mais quente do ano nos 
países que ficam acima da linha do equador.  
Equinócio de Setembro: fim do inverno no Brasil 
O fim do inverno é também marcado por outro fenômeno astronômico: o equinócio de setembro, período quando o sol incide com 
maior intensidade nas regiões próximas à linha do Equador. No Brasil e em todo o hemisfério Sul, o equinócio acontece no dia 23 
de setembro de 2015, marcando o fim do inverno e começo da primavera. 
No equinócio, o dia tem a mesma duração no hemisfério Norte e no hemisfério Sul.   Fonte: Desconhecido 

22 Dia do Orquidófilo 
22 Dia do Aeroviário 
23 Dia Mundial do Desporto Olímpico 
23 Dia do Atleta Olímpico 
23 Dia do Desporto 
23 Dia do Lavrador 
24 Dia de São João 
24 Dia do Disco Voador 
24 Dia do Observador Aéreo 
24 Dia do Caboclo 
25 Dia do Cotonete 
25 Dia do Imigrante 
26 Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 
26 Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura 
26 Dia do Professor de Geografia 
27/06 Tishá B’av & as Três Semanas 
18/07 Feriado Judaico: As Três Semanas marcam um período de luto pela destruição do Templo de Jerusalém e o exílio do povo judeu. 

27 Dia Nacional do Vôlei 
27 Dia Nacional do Progresso 
29 Dia de São Pedro e São Paulo 
29 Dia do Papa 
29 Dia do Pescador 

O Dia do Pescador é comemorado no dia 29 de junho. Pescador é aquele sujeito que conhece a natureza, entende o mar, sabe olhar 
para a lua e ver a maré que vem, quando o dia é bom, traz alimento para a família e ainda garante o sustento da casa com o que 
consegue vender de peixes. Também existem os pescadores que pescam por esporte ou lazer. O importante é que todos respeitem 
os rios, lagos e mares, e todos os peixes que os habitam.  
Origem do Dia do Pescador 
O Dia do Pescador é no dia 29 de junho por ser Dia de São Pedro, o apóstolo pescador e que também é padroeiro dos pescadores, 
por isto, a data foi escolhida para comemorar o dia do pescador.   Fonte: Desconhecido 

29 Dia do Dublador 
29 Dia do Telefonista 
30 Dia do Caminhoneiro 
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07 Julho 
2 Dia do Hospital 
2 Dia do Bombeiro Brasileiro 
6 Dia da criação do IBGE 
8 Dia do Panificador 
9 Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista 
10 Dia da Pizza 
12 Dia do Engenheiro Florestal 

No dia 12 de julho comemora-se o Dia do Engenheiro Florestal, um profissional responsável por analisar os ecossistemas florestais 
e planejar estratégias para que seja feito seu uso de maneira sustentável. Essa data foi escolhida porque em 12 de julho de 1073 
faleceu São João Gualberto, que foi escolhido pelo Papa Pio XII, em 1952, como o Protetor dos Florestais. 
A profissão de Engenheiro Florestal, como dito anteriormente, garante o manejo adequado de recursos florestais. Segundo a 
resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, compete ao engenheiro 
florestal o desenvolvimento de atividades “referentes à engenharia rural; construções para fins florestais e suas instalações 
complementares, silvimetria e inventário florestal; melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, 
defesa sanitária florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de utilização de solo e 
de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural para fins 
florestais; seus serviços afins e correlatos. 
O papel desse profissional é extremamente importante, uma vez que o país possui uma grande área florestal e necessita, portanto, 
de profissionais capazes de controlar a exploração desenfreada de seus recursos. Para ser um bom profissional, é fundamental ter 
ética e comprometimento com a preservação da natureza. 
Além do respeito aos recursos naturais, o engenheiro florestal necessita ter conhecimento acerca das ciências biológicas, exatas e 
humanas. As matérias fundamentais para sua formação são amplas e, em geral, envolvem política e legislação florestal, solos e 
nutrição de plantas, cartografia e geoprocessamento, ecossistemas florestais, gestão de recursos naturais renováveis, proteção 
florestal, entre várias outras. 
O curso de Engenharia Florestal é relativamente recente. A primeira instituição que formou profissionais com o objetivo de atuar 
na área florestal foi criada em 1960 pelo então Presidente da República Juscelino Kubitschek e chamava-se Escola Nacional de 
Florestas. Posteriormente, essa instituição, que estava localizada em Viçosa, foi transferida para a Universidade Federal do Paraná. 
Segundo o MEC (Ministério da Educação), o curso de Engenharia Florestal é oferecido atualmente por 60 instituições de ensino 
superior. Somente em 2013 cerca de 1392 profissionais se formaram em nosso país, aumentando assim a quantidade de 
profissionais qualificados para atuar na proteção de nossas florestas.   Fonte: Brasil Escola 

13 Dia do Cantor 
13 Dia Mundial do Rock 
13 Dia do Engenheiro de Saneamento 
14 Dia do Propagandista de Laboratório 
14 Dia da Liberdade de Pensamento 
15 Dia Nacional dos Clubes 
15 Dia do Homem 
16 Dia do Comerciante 
17 Dia de Proteção às Florestas 
19 Dia da Caridade 
19 Dia Nacional do Futebol 
20 Dia do Amigo e Internacional da Amizade 

O Dia do Amigo é comemorado em várias datas no Brasil, mas o 20 de julho é a data oficial do Dia do Amigo, que é ao mesmo 
tempo o Dia Internacional da Amizade. 
O Dia do Amigo é oficialmente comemorado em 20 de julho, e é uma data para celebrar a amizade, e é quando as pessoas trocam 
presentes, se abraçam e declaram sua amizade umas as outras.  
A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, que com a chegada do homem à lua, enviou cerca de quatro mil cartas 
para diversos países e idiomas, pois ele considerava a chegada do homem a lua significava que se os homens se unissem, não 
haveria objetivos impossíveis. 
Origem do Dia do Amigo 
O Dia do Amigo e Dia Internacional da Amizade, celebrado a 20 de julho, foi primeiramente adotado em Buenos Aires, na Argentina, 
através de um Decreto, e depois sendo gradualmente adotado em outras partes do mundo, e hoje quase todos os países 
comemoram a data. 
A primeira comemoração pretendia comemorar a chegada do Homem na Lua, significando que juntos, os povos poderiam 
conseguir superar desafios quase impossíveis.   Fonte: Desconhecido 
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20 Dia da 1ª Viagem à Lua 
23 Dia do Guarda Rodoviário 
24 Tu BeAv (15 de Av) 

Feriado Judaico: Nossos sábios proclamaram o dia 15 de Av como um dia festivo por vários fatos históricos alegres que aconteceram 
nesta data. Muitos casamentos eram celebrados nesta data. 

25 Dia de São Cristóvão 
25 Dia do Escritor 
25 Dia do Colono 
25 Dia do Motorista 
26 Dia da Vovó 
26 Dia dos Avós 
27 Dia do Motociclista 
28 Dia do Agricultor 
 

08 Agosto 
1 Dia Nacional do Selo 
3 Dia do Capoeirista 
3 Dia do Tintureiro 
4 Dia do Padre 
5 Dia Nacional da Saúde 

A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da educação sanitária, despertando na população o valor 
da saúde e dos cuidados para com ela. O Dia da Saúde também serve para recordar a vida e trabalho de Oswaldo Cruz, um dos 
principais responsáveis pelas erradicações de perigosas epidemias que acometiam o Brasil no final do século XIX e começo do 
século XX. 
O Brasil ainda comemora o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, em 31 de Março. 
Origem do Dia Nacional da Saúde 
O Dia Nacional da Saúde foi oficializado e inserido no calendário oficial com o Decreto de Lei nº 5.352, de 8 de Novembro 1967, 
através do Ministério da Saúde e da Educação e Cultura.  
O dia 5 de Agosto foi escolhido para celebrar o Dia Nacional da Saúde por ser a data de nascimento do sanitarista Oswaldo da 
Cruz, um importante personagem na história do combate e erradicação das epidemias da peste, febre amarela e varíola no Brasil, 
no começo do século XX.  
Oswaldo da Cruz nasceu em 5 de Agosto de 1872 e foi responsável pela criação do Instituto Soroterápico Federal (atualmente 
conhecido como Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ) e da fundação da Academia Brasileira de Ciências.   Fonte: Desconhecido 

9 Dia dos Pais 
9 Dia Internacional dos Povos Indígenas 
11 Dia da Televisão 
11 Dia do Advogado 
11 Dia Internacional da Logosofia 
11 Dia do Estudante 
11 Dia do Garçom 
12 Dia Nacional das Artes 
13 Dia do Economista 
13 Dia do Canhoto 
14 Dia do Cardiologista 
15 Dia da Informática 
15 Dia dos Solteiros 
15 Dia da Assunção de Nossa Senhora 
16 Dia do Filósofo 
19 Dia Mundial da Fotografia 
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A celebração da data tem origem na invenção do daguerreótipo, um processo fotográfico desenvolvido por Louis Daguerre em 
1837. 
Mais tarde, em janeiro de 1839, a Academia Francesa de Ciências anunciou a invenção do daguerreótipo e a 19 de agosto do 
mesmo ano o governo francês considerou a invenção de Daguerre como um presente "grátis para o mundo". 
Outro processo fotográfico - o calótipo, inventado também em 1839 por William Fox Talbot, fez com que o ano de 1839 fosse 
considerado o ano da invenção da fotografia. 
Comemoração da data 
No dia Mundial da Fotografia decorrem várias iniciativas para celebrar a data, como por exemplo, workshops, maratonas de 
fotografia, concursos e palestras.   Fonte: Desconhecido 

19 Dia do Artista de Teatro 
20 Dia do Maçom 
22 Dia do Folclore 
24 Dia de São Bartolomeu 
25 Dia do Soldado 
25 Dia do Feirante 
26 Dia Mundial do Cão 
27 Dia do Psicólogo 
27 Dia do Corretor de Imóveis 
28 Dia dos Bancários 
28 Dia da Avicultura 
31 Dia da Nutricionista 

O Dia do Nutricionista é celebrado em 31 de agosto. O nutricionista é responsável por planejar  programas de alimentação para as 
pessoas e preparar dietas, geralmente aqueles que possuem seu próprio consultório, supervisionar a produção de alimentos em 
cozinhas de indústrias e restaurantes, e também acompanhar o regime de atletas. 
O profissional de nutrição adquire uma importância maior a cada dia, as pessoas estão cada vez mais preocupados com o corpo, 
saúde e bem estar, e principalmente as mulheres, estão sempre em busca da melhor forma física. 
Origem do Dia da Nutricionista 
O Dia do Nutricionista é celebrado em 31 de agosto, pois é o dia da criação da Associação Brasileira de Nutricionistas – ABN, desde 
o ano de 1949.   Fonte: Desconhecido 

 

09 Setembro 
1 Dia do Profissional de Educação Física 
1 Dia do Corinthians 
3 Dia do Biólogo 
5 Dia da Amazônia 
5 Dia do Irmão 
6 Dia do Alfaiate 
7  Independência do Brasil 
8 Dia Mundial da Alfabetização 
9 Dia do Administrador 
9 Dia do Médico Veterinário 

“A arte de ensinar fundamenta-se no saber profundo e na história do caminho pelo qual se escolheu dar seus passos”. 
Para ensinar é preciso de uma tríade: amor, saber e memória Amor porque dele vem a persistência, a paixão, a paciência a ética e 
a fé… Saber porque dele vem o conhecimento, a segurança, as ferramentas para modificar e construir um mundo melhor… 
Memória porque dela vem a energia vital, a força da evolução e a comprovação de que ensinar e evoluir sempre valem a pena. 
Foi no dia 9 de setembro de 1933, através do Decreto nº 23.133, que o então presidente Getúlio Vargas promulgou a normatização 
para a atuação do médico veterinário e para o ensino da profissão, apesar de as escolas de Medicina Veterinária já existirem no 
Brasil desde 1910. Em reconhecimento, a data passou a valer como o Dia do Veterinário. 
É chamada de Medicina Veterinária "Ars Veterinaria" a arte de entender a vida pela natureza animal, a visão preventivista, a busca 
do diagnóstico, das soluções e do tratamento de doenças dos animais domésticos e por conseqüência dos seres humanos.  
Médicos Veterinários dedicam-se a produzir alimentos de qualidade, a tratar de animais e da prevenção de doenças zoonóticas 
desde os tempos antigos A prática da Veterinária foi estabelecida desde 2000 a.C. na Babilônia e no Egito, porém, segundo 
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registros encontrados, remonta a 4000 a.C.. O Código de Hammurabi, o mais completo e perfeito conjunto de leis sobrevivente, 
que se encontra hoje no Museu do Louvre, em Paris, desenvolvido durante o reinado de Hammurabi (que viveu entre 1792 e 1750 
a.C.) na primeira dinastia da Babilônia, já continha normas sobre atribuições e remuneração dos chamados médicos de animais. 
O marco do estabelecimento da Medicina Veterinária moderna e organizada, segundo critérios científicos é atribuído ao hipólogo 
francês Claude Bougerlat, na França de Luís XV, com a criação da Escola de Medicina Veterinária de Lyon, em 1761. O imperador 
Pedro II visitou em 1875 a escola parisiense de Medicina Veterinária de Alfort e com a boa impressão que teve, decidiu criar 
condições para a criação de instituição semelhante no Brasil. Porém as duas primeiras escolas só apareceram no governo 
republicano: a escola de Veterinária do Exército, em 1914, e a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, em 1913, 
ambas no Rio de Janeiro. 
Para o exercício profissional passou a ser exigido o registro do diploma a partir de 1940, na Superintendência do Ensino Agrícola e 
Veterinário do Ministério da Agricultura, órgão fiscalizador da profissão. A partir de 1968, com a lei de criação dos Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina Veterinária, foi transferida aos conselhos a função de fiscalizar o exercício dessa profissão e é 
também onde se faz o registro profissional. 
A formação em Medicina Veterinária demanda tempo mínimo de cinco anos, 4.000 horas aula/relógio (60min), contemplando 
disciplinas fundamentais como anatomia, microbiologia e imunologia, ecologia e biosistemas, influencia social do médico 
veterinário, genética e melhoramento, bioestatística, semiotécnicas veterinárias, mercadologia veterinária. Num próximo passo 
promove-se o aprofundamento no vasto e apaixonante mundo do trabalho da Medicina Veterinária. 
Cada vez mais demandado, o profissional da Medicina Veterinária está presente desde os bastidores dos aeroportos, exército, 
supermercados, frigoríficos, cargos públicos de comando, administração de grandes empresas, até as gôndolas de produtos de 
beleza e nutrição de pet shops e clínicas veterinárias. 
Além da exclusiva atuação na clínica e cirurgia animal, os Médicos Veterinários são responsáveis diretos pelo desenvolvimento de 
medicamentos, produtos alimentícios, tecnologias de produção de carnes, leite, ovos, couro, e outros. É o ator principal na defesa 
sanitária animal, fiscalização, prevenindo e controlando doenças como febre aftosa, gripe aviária, doença da vaca louca, 
leishmaniose, leptospirose, raiva entre outras. 
É ferramenta constante e primordial na construção de um país forte e saudável, do bem-estar animal e bem-estar humano, atuando 
sobremaneira no desenvolvimento sustentável da produção de alimentos que hoje colocam o Brasil entre os maiores exportadores 
de alimentos de qualidade no Mundo. 
A todos os apaixonados pela Ars Veterinaria parabéns pelos caminhos trilhados. Que os nossos pés estejam sempre firmes no saber, 
na ética e que nossos olhos sempre estejam voltados para o horizonte da grandeza que podemos construir, levando nos corações 
paixão e sabedoria, e no exercício de nossa profissão a ética e o respeito pelo próximo e pela natureza que somos. 
Luciano Melo de Souza é médico veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unicastelo campus Descalvado. 
Fonte: Unicastelo  

14 Dia da Cruz 
14 Dia do Frevo 
15 Dia do Cliente 

O Dia do Cliente é comemorado anualmente no dia 15 de setembro no Brasil. 
A data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio e os consumidores, com distribuição de 
brindes, promoções especiais e descontos. A data, criada originalmente no estado do Rio Grande do Sul, serve para movimentar o 
comércio durante o mês de setembro, considerado um período fraco para as vendas (fim do inverno). 
Origem do Dia do Cliente 
O Dia do Cliente foi criado no estado do Rio Grande do Sul pelo empresário gaúcho José Carlos Rego, especialista em Marketing e 
Recursos Humanos. Sua ideia era criar uma data diferenciada onde os clientes pudessem ser homenageados, ajudando a 
desenvolver uma relação de fidelidade entre os consumidores e os comerciantes.  
O Dia do Cliente foi oficializado no Rio Grande do Sul em 2003, mas atualmente já foi aprovado em 14 estados brasileiros e 167 
municípios. O dia 15 de setembro foi escolhido como Dia do Cliente por ser o Dia Nacional da Defesa do Consumidor. 
Fonte: Desconhecido 

16 Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio 
17 Dia da Compreensão Mundial 
18-20 Rosh Hashaná 

Feriado Judaico: O Ano Novo judaico é o Dia do Julgamento, quando D'us determina o destino de cada um para o ano que se inicia. 
Parte principal do serviço de Rosh Hashaná é o toque do shofar que desperta as pessoas para o arrependimento. 

18 Dia dos Símbolos Nacionais 
19 Dia de São Geraldo 
19 Dia Nacional do Teatro 
20 Dia do Gaúcho 
21 Dia da Árvore 
22 Dia do Contador 
22 Dia da Juventude do Brasil 
22 Dia Mundial Sem Carro 
23  Início da Primavera 
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O Início da Primavera 2015 começa às 5h20 (sem horário de verão) do dia 23 de setembro de 2015; e termina dia 22 de dezembro 
de 2015.  
A primavera é a estação de antecede o verão e sucede o inverno. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, esta estação é 
caracterizada pela desabrochar das flores e pelo aquecimento da temperatura. Nesta estação, o clima é mais ameno, ou seja, não 
tão quente quanto o verão, e nem muito frio como no inverno. 
O equinócio de setembro marca o início da primavera no Brasil. O equinócio é um fenômeno astronômico onde o Sol atinge com 
maior intensidade as regiões próximas à linha do Equador. No equinócio, o dia tem a mesma duração no hemisfério Norte e no 
hemisfério Sul. O fim da primavera é marcado por outro evento astronômico: o solstício de Verão. O Solstício de Verão, ou seja, é 
o período em que o hemisfério Sul está inclinado cerca de 23,5º na direção do Sol. Em 2015, o solstício de Verão será às 02h48 do 
dia 22 de dezembro de 2015 (horário de Brasília) no Brasil.   Fonte: Desconhecido 

25 Dia Nacional do Trânsito 
26 Dia Interamericano das Relações Públicas 
26 Dia dos Primos 
27 Dia de Cosme e Damião 
27-28 Yom Kipur 

Feriado Judaico: É um dia marcado por jejum, preces e arrependimento onde o destino de cada judeu é selado. Pedimos perdão ao 
próximo e a D'us. 

29 Dia Mundial do Petróleo 
30 Dia da Secretária 
 

10 Outubro 
1 Dia Internacional das Pessoas da Terceira Idade 

Em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral da ONU incluiu o dia 1º de outubro no seu calendário de comemorações especiais. 
Desde então, nessa data, comemoramos o Dia Internacional do Idoso.  
Consideramos na terceira idade toda pessoa que possui 60 anos ou mais. No Brasil, essa camada da população já soma 19 milhões 
de cidadãos e vem crescendo a cada dia. Com a melhora nas condições de vida e tratamentos de saúde, a tendência é que daqui a 
20 anos o número de pessoas acima dos 60 supere o de jovens de até 15 anos. 
Para proteger e garantir os direitos do idoso foi sancionada, em 28 de dezembro de 2006, a Lei nº11.433 que criou o Estatuto do 
Idoso. Segundo ele, todo cidadão com 60 anos ou mais deve ter desconto de 50% nas atividades culturais e educativas; programas 
nos meios de comunicação com conteúdos culturais e educativos sobre o processo do envelhecimento e gratuidade nos transportes 
públicos urbanos, entre outros benefícios. O Estatuto garante também penalidades para quem mostrar imagens que desrespeitem 
as pessoas mais velhas ou para quem abandonar o idoso sem assistência.  
A criação do Estatuto segue a tendência mundial do envelhecimento da população. Nos países desenvolvidos, a expectativa de vida 
é de 75 anos e com os avanços da medicina, essa população vem se tornando cada vez mais ativa e saudável.   Fonte: OI Educa 

1 Dia Internacional da Música 
1 Dia do Vendedor 
1 Dia do Vereador 
02-09 Sucot 

Feriado Judaico: Comemora a proteção Divina ao povo judeu durante 40 anos no deserto. Também chamada Festa da Colheita e 
Festa das Cabanas, uma bênção especial é recitada em Sucot sobre as Quatro Espécies. 

2 Dia dos Animais de Fazenda 
3 Dia Mundial do Dentista 

A data celebra o profissional dedicado aos cuidados e saúde da boca humana, tratando desde cáries a problemas mais graves. O 
dia é dedicado a conscientizar a sociedade da importância de manter uma boa higiene bucal. No dia 25 de Outubro é celebrado o 
Dia Nacional da Saúde Bucal e o Dia do Dentista Brasileiro. 
Origem do Dia Mundial do Dentista 
A data surgiu por causa da criação do primeiro curso de formação para odontólogos, em 1840, em Baltimore, nos Estados Unidos 
da América.   Fonte: Desconhecida 

3 Dia das Abelhas 
4 Dia dos Animais 

O Dia dos Animais é comemorado anualmente em 4 de Outubro, no Brasil. 
A data celebra a importância que os animais têm na vida dos seres humanos e do planeta Terra, ressaltando o respeito e o 
compromisso que todos os seres humanos devem ter com meio ambiente. 
O Dia dos Animais é comemorado pela Igreja Católica, em muitas paróquias são rezadas missas onde os donos podem levar seus 
animais para receberem uma benção especial.  
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A educação infantil deve ser direcionada desde cedo para o conscientização da importância de proteger e valorizar os seres que 
habitam o nosso meio ambiente, sejam os animais domésticos (cães e gatos, por exemplo), até mesmo os selvagens (leão, tigre, 
elefante e etc). A existência de todas as espécias é essencial para o equilíbrio da cadeia alimentar de um hábitat. 
Em muitas escolas do Brasil são realizadas atividades em homenagem ao Dia dos Animais, ajudando os alunos a debater sobre o 
assunto. 
Origem do Dia dos Animais 
O Dia Mundial dos Animais foi uma data inserida pela própria Igreja Católica, e é comemorada no dia 4 de outubro, pois é a data 
do nascimento de São Francisco de Assis, Padroeiro da Ecologia, e conhecido por ser o protetor dos animais. São Francisco se referia 
aos animais como irmãos e chamava-os de "irmão fera", "irmã leoa" e etc.   Fonte: Desconhecida 

4 Dia de São Francisco de Assis 
Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis (Assis, 5 de julho de 1182 — 3 de outubro de 1226), 
foi um frade católico da Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa 
pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos, que renovaram o Catolicismo 
de seu tempo. Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, e 
com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação 
com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a 
bondade e a maravilha da Criação num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se dedicou aos mais 
pobres dos pobres, e quando amou todas as criaturas chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva 
da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das forças primeiras que levaram 
à formação da filosofia da Renascença. 
Dante Alighieri disse que ele foi uma "luz que brilhou sobre o mundo", e para muitos ele foi a maior figura do Cristianismodesde 
Jesus, mas a despeito do enorme prestígio de que ele desfruta até os dias de hoje nos círculos cristãos, que fez sua vida e mensagem 
serem envoltas em copioso folclore e darem origem a inumeráveis representações na arte, a pesquisa acadêmica moderna sugere 
que ainda há muito por elucidar quanto aos aspectos políticos de sua atuação, e que devem ser mais exploradas as conexões 
desses aspectos com o seu misticismo pessoal. Sua vida é reconstituída a partir de biografias escritas pouco após sua morte mas, 
segundo alguns estudiosos, essas fontes primitivas ainda estão à espera de edições críticas mais profundas e completas, pois 
apresentam contradições factuais e tendem a fazer uma apologia de seu caráter e obras; assim, deveriam ser analisadas sob uma 
óptica mais científica e mais isenta de apreciações emocionais do que tem ocorrido até agora, a fim de que sua verdadeira estatura 
como figura histórica e social, e não apenas religiosa, se esclareça. De qualquer forma, sua posição como um dos grandes santos 
da Cristandade se firmou enquanto ele ainda era vivo, e permanece inabalada. Foi canonizado pela Igreja Católica menos de dois 
anos após falecer, em 1228, e por seu apreço à natureza é mundialmente conhecido como o santo patrono dos animais e 
do meio ambiente.  
A data homenageia uma das personalidades santas mais admiradas pela comunidade católica: São Francisco de Assis, o padroeiro 
dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. Francisco nasceu na cidade de Assis, na Itália, no ano 
de 1182. Filho de pais ricos, o jovem Francisco aproveitou sua infância e adolescência desfrutando da sua riqueza e vaidade. No 
entanto, de acordo com a história católica, Francisco de Assis abandonou toda a vida de riquezas e luxo para "desposar 
a Senhora Pobreza". 
Francisco de Assis acreditava que para o cristão viver o real significado do Evangelho de Cristo, deveria abdicar de todos os 
confortos e seguir a risca a vida de Jesus Cristo. Francisco tinha ouvido o chamado de Deus para seguir o caminho de Cristo. Assim 
sendo, o jovem passou a viver com alegria a vida da pobreza, humildade e obediência. 
Seguindo seu caminho como peregrino de Deus, Francisco e seus seguidores viajaram por muitas cidades da Europa e África, como 
o Egito, Chipre, Roma, Síria e outras cidades e lugares considerados Sagrados. 
O amor de Francisco pelas "obras de Deus", ou seja, a natureza e tudo que nela está inserido era imenso. Ao abrir mão de toda a 
sua fortuna, Francisco de Assis se dedicou bastante aos animais, ao meio ambiente e aos leprosos. 
A partir do sincretismo religioso, São Francisco de Assis foi incorporado pela Umbanda e Candomblé, sendo venerado sob a figura 
de Xangô.  
Origem do Dia de São Francisco de Assis 
O Dia de São Francisco de Assis é comemorado em homenagem à data de sua morte, em 1226, e foi sepultado na Igreja de São 
Jorge na cidade de Assis. Após dois anos da sua morte foi canonizado pelo Papa Gregório IX. 
Oração de São Francisco de Assis 
"Senhor, 
Fazei de mim um instrumento de vossa Paz! 
Onde houver Ódio, que eu leve o Amor, 
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão. 
Onde houver Discórdia, que eu leve a União. 
Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé. 
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade. 
Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança. 
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria. 
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz! 
Ó Mestre, 
fazei que eu procure mais: 
Consolar, que ser consolado; 
Compreender, que ser compreendido; 
Amar, que ser amado. 
Pois é dando, que se recebe. 
Perdoando, que se é perdoado e 
É morrendo, que se vive para a vida eterna!"   Fonte: Wikipedia e outra Desconhecida 
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4 Dia da Natureza 
A data é dedicada para conscientizar e fazer a sociedade refletir sobre métodos sustentáveis de utilizar o meio ambiente, sem 
danificá-lo. Por natureza, entende-se tudo aquilo que existe no planeta Terra e que não produzido pelo ser humano, como a terra, 
a água, as árvores, a atmosfera, os animais e etc.  
Para celebrar o Dia da Natureza, escolas e a Secretaria Especial do Meio Ambiente realizam campanhas e lançam projetos que 
incentivem a população sobre a importância da natureza para o desenvolvimento humano. 
No Dia da Natureza também é celebrado o Dia dos Animais, no Brasil. O dia 4 de Outubro também é o Dia de São Francisco de 
Assis, o padroeiro da ecologia. Atividades para o Dia da Natureza 

• Plantar uma árvore 

• Ajude a limpar uma praia; 

• Faça coisas com material reciclado. 

• Plante uma árvore ou um mini jardim em sua casa 

• Utilize materiais reciclados 

• Comece a separar o lixo para ser reciclado 

• Ajude a limpar um parque público   Fonte: Desconhecida 

4-10  Semana de Proteção aos Animais 
Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais é aprovada na Comissão do Meio Ambiente da Alesp 
A Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa (Alesp) aprovou, em reunião realizada no dia 23 deste mês, o Projeto de 
Lei n. 772/2013, de autoria do Dep. Fernando Capez, que institui a inclusão, no Calendário Oficial do Estado, da Semana de 
Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais no Estado de São Paulo, a ser comemorada anualmente na semana que inclui 
o dia 4 de outubro, data em que se comemora o Dia Internacional do Animal. Agora, o projeto foi encaminhado à Comissão de 
Finanças, Orçamento e Planejamento e, após, seguirá para votação no plenário da Casa. 
Capez tem uma marcante atuação na defesa da causa animal, pois, desde a sua posse na Alesp, em março de 2007, apresentou 
inúmeras proposituras no sentido de combater os maus-tratos aos animais. 
Segundo o artigo 3.º do projeto de lei, durante a referida semana, os Poderes Executivo e Legislativo promoverão eventos, palestras, 
campanhas e aulas com o objetivo de gerar reflexão, agilização, comemoração e conscientização acerca dos direitos dos animais. 
O Estado poderá, também, realizar parcerias com a iniciativa privada para promover tais comemorações. “Desde o início do meu 
mandato, firmei um compromisso de trabalho para alcançar resultados efetivos na diminuição do índice de maus-tratos aos 
animais. Entre as inúmeras proposituras, apresentei o PL n. 845/2010, que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática 
de maus-tratos aos animais. Porém, o projeto acabou sendo vetado pelo Governador. Estamos em campanha em todo o Estado 
para derrubarmos o veto e torná-lo uma lei. Contamos com o apoio de toda a sociedade.”   Fonte: Fernando Capez 

5 Dias das Aves 
Você sabia que no dia 05 de outubro é comemorado o “Dia da Ave”? A data comemorativa foi instituído pelo Decreto nº 63.234, 
de 12 de setembro de 1968 assinado pelo então Presidente Artur da Costa e Silva e fixava o dia 15 de setembro como “Dia da Ave”. 
O Decreto foi revogado pelo Decreto 9.675, de 03 de outubro de 2002 assinado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso no 
qual transferia a data para 5 de outubro. Além disso, o documento definiu também que o símbolo do “Dia das Aves” é o Sabiá, 
considerada a Ave Nacional do Brasil. 
Precisamos proteger as aves contra os caçadores, que fazem das caçadas um motivo de esporte ou que, por ignorância, matam as 
aves aos milhares, para consumo e comercialização, sem compreenderem que estão tornando mais difícil e mais triste a vida das 
novas gerações. 
As aves são extremamente necessárias ao equilíbrio ecológico, além da beleza de sua plumagem e de seu canto. As aves são 
grandes amigas da Humanidade. E por isso, é um dever de nossa parte protegê-las e amá-las. Um modo de proteger as aves e 
evitar que se extinguam é cuidar de manter o seu ambiente natural. O mundo será bem triste desprovido de aves e de florestas. 
Fonte: Desconhecido 

7 Dia do Compositor Brasileiro 
09-11 Shemini Atsêret & Simchat Torá 

Feriado Judaico: O Júbilo com a Torá - Marca o ciclo anual da leitura da Torá que é terminado e reiniciado neste dia. Dançamos e 
nos alegramos com a Torá. 

9 Dia do Atletismo 
12 Dia das Crianças 
12  Nossa Senhora Aparecida 
12 Dia do Engenheiro Agrônomo 
13 Dia do Fisioterapeuta 

O Fisioterapeuta é o profissional ligado à área da saúde e que auxilia na recuperação física do corpo humano. Além disso, ajuda a 
prevenir doenças musculares e ósseas, com massagens e exercícios localizados, por exemplo. 
 
Origem do Dia do Fisioterapeuta 
A data foi criada pelo Decreto de Lei nº 938, de 13 de Outubro de 1969, que regulamenta a atividade desses profissionais no Brasil. 
Em 1975, também foi decretada a lei nº 6316, que define todos os direitos e deveres que os fisioterapeutas possuem em território 
nacional.       Fonte: Desconhecido 

14 Dia Nacional da Pecuária 
14 Dia do Meteorologista 
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15 Dia do Professor 
16 Dia Mundial da Alimentação 

16 de Outubro e o Dia Mundial da Alimentação. 
Esta comemoração, que teve início em 1981, é na atualidade celebrada em mais de 150 países como uma importante data para 
conscientizar a opinião pública sobre a questões da nutrição e alimentação. 
Esta data assinala ainda a fundação da (FAO). Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. 
Os temas mais recentes foram: 
2000 - O Milênio sem Fome 
2001 - Combater a Fome para Reduzir a Pobreza 
2002 - Água: Fonte de Segurança Alimentar 
2003 - Trabalhar em Conjunto por uma Aliança Internacional contra a Fome 
2004 - Biodiversidade para a Segurança Alimentar 
2005 - Agricultura e Diálogo Inter Cultural   Fonte: Wikipedia 

17 Dia da Agricultura 
17 Dia do Eletricista 
17 Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira 
17 Dia do Profissional da Propaganda 
17 Dia Internacional da Erradicação da Pobreza 
17 Dia do Maquinista 
17 Dia da Música Popular Brasileira 
18 Dia do Médico 
18 Dia do Pintor (Parede) 
18 Dia do Estivador 
19 Dia do Profissional de Informática 
19 Dia do Guarda Noturno 
19 Dia Nacional da Inovação 
20 Dia do Poeta 
20 Dia do Arquivista 
20 Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo 
20 Dia Mundial da Osteoporose 
20 Dia Mundial da Estatística 
21 Dia do Contato Publicitário 
21 Dia Nacional da Alimentação na Escola 
21 Dia do Ecumenismo 
22 Dia do Paraquedista 
22 Dia do Enólogo 
22 Dia da Praça 
22 Dia Internacional de Atenção à Gagueira 
23 Dia do Aviador 
25 Dia do Dentista 
28 Dia do Servidor Público 
28 Dia do Flamenguista 
29 Dia Mundial da Psoríase 
29 Dia Nacional do Livro 
29 Dia Mundial do AVC 
30 Dia do Comerciário 
30 Dia do Ginecologista 
30 Dia do Fisiculturista 
30 Dia do Balconista 
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30 Dia da Decoração 
31 Dia das Bruxas - Halloween 
31 Dia do Saci 
31 Dia Mundial da Poupança 
31 Dia da Reforma Protestante 
31 Dia da Dona de Casa 
 

11 Novembro 
1 Dia de Todos os Santos 
1 Dia Mundial do Veganismo 
2  Finados 
5 Dia do Designer Gráfico 
5 Dia do Radioamador 
5 Dia do Protético 
8 Dia do Radiologista 
8 Dia Mundial do Urbanismo 
12 Dia dos Supermercados 
12 Dia do Diretor de Escola 
12 Dia Mundial da Pneumonia 
14 Dia do Bandeirante 
14 Dia Nacional da Alfabetização 
15  Proclamação da República 
15 Dia do Esporte Amador 
15 Dia do Joalheiro 
15 Dia Nacional da Umbanda 
16 Dia Internacional da Tolerância 

O Dia Internacional para a Tolerância foi instituído pela ONU como sendo o dia 16 de Novembro de cada ano, em reconhecimento 
à Declaração de Paris, assinada no dia 12 deste mês, em 1995, tendo 185 Estados como signatários. Foi instituído pela Resolução 
51/95 da UNESCO. 
Princípios da Declaração de Paris e efeitos 
A Declaração da ONU fez parte do evento sobre o esforço internacional do Ano das Nações Unidas para a Tolerância. Nela os 
estados participantes reafirmaram a "fé nos Direitos Humanos fundamentais" e ainda na dignidade e valor da pessoa humana, 
além de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, para tanto devendo ser incentivada a prática da tolerância, 
a convivência pacífica entre os povos vizinhos. 
Foi então evocado o dia 16 de Novembro, quando da assinatura da constituição da UNESCO em 1945. Remetia, ainda, à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos que afirma: 
1 Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião (Artigo 18); 
2 Todos têm direito à liberdade de opinião e expressão (Artigo 19) 
3 A educação deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, grupos raciais e religiosos (Artigo 
26).   Fonte: Wikipedia 

17 Dia da Criatividade 
18 Dia do Conselheiro Tutelar 
19 Dia da Bandeira 
19 Dia Mundial do Vaso Sanitário 
20 Dia Nacional da Consciência Negra 
20 Dia do Biomédico 

A data homenageia o profissional da saúde que trabalha em parceria com os médicos para descobrir diagnósticos, através de 
analises físico-químicas e microbiológicas laboratoriais, atuando no tratamentos de doenças que acometem o saneamento do meio 
ambiente.  



VET MARKETING TOOLS | CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORATIVAS NO BRASIL 
explore, elegantemente, o marketing veterinário ao máximo  
 

2020© Todos os direitos reservados   |   Esse material só poderá ser compartilhado com autorização   |   Página 25 

De acordo com a lei em vigência no Brasil, para exercer o cargo de biomédico é necessário concluir o curso de ensino superior em 
Ciências Biológicas, na modalidade médica.  
Origem do Dia do Biomédico 
O Decreto de Lei nº 11.339, de 3 de Agosto de 2006, institui o dia 20 de Novembro como Dia Nacional do Biomédico. 
A escolha da data faz referência ao dia em que a profissão foi finalmente regularizada no país, através do Projeto de Lei nº 6.684 
de 3 de Setembro de 1979.   Fonte: Desconhecido 

20 Dia do Auditor Interno 
21 Dia Nacional da Homeopatia 
21 Dia Mundial da Saudação 
22 Dia do Músico 
23 Dia do Engenheiro Eletricista 
25 Dia Mundial sem Carne "MEATLESS DAY" 
25 Dia do Doador Voluntário de Sangue 
25 Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres 
25 Dia da Baiana de Acarajé 
25 Dia da Madrinha 
27 Dia do Técnico de Segurança no Trabalho 
27 Dia de Nossa Senhora das Graças 
27  Black Friday 

Black Friday ou Sexta-Feira Negra é um termo criado pelo varejo (retalho em português de Portugal) nos Estados Unidos para 
nomear a ação de vendas anual que acontece na sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, que é a 4°sexta-feira do mês de 
Novembro. A ideia vem sendo adotada por outros países como Canadá, Austrália, Reino Unido, Portugal, Paraguai e Brasil. 
Há vestígios de que a denominação surgiu no início dos anos 90 na Filadélfia, quando a polícia local chamava de Black Friday o dia 
seguinte ao feriado de Ação de Graças. Havia sempre muitas pessoas e congestionamentos enormes, já que a data abria o período 
de compras para o natal. O termo já foi associado com a crise financeira que atingiu os Estados Unidos em 1869. Também passou 
a ser usado em 1966, mas só se tornou popular em 1975 quando o uso do termo passou a ser conhecido por meio de artigos 
publicados em jornais, que abordavam a loucura da cidade durante o evento. 
Já se referiu ao período de conforto financeiro para os varejistas. No início de 1980, foi criada uma teoria que usava a cor vermelha 
para se referir aos valores negativos de finanças e a cor preta para indicar valores positivos. O período negativo correspondia ao 
período de janeiro a novembro e o lucro acontecia no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças e permanecia até o final do ano. 
Alguns anos depois, Black Friday foi o nome usado pelos varejistas para indicar o período de maior faturamento 4 e desde então é 
a data mais agitada do varejo no país. No dia do evento muitas lojas abrem bem cedo, algumas com até quatro horas de 
antecedência, para atrair o maior número de consumidores através de ofertas. Milhares de pessoas aguardam em filas enormes. 
Embora não seja um feriado, muitas pessoas ganham o dia de folga e se tornam consumidores com grande potencial. 
O dia também é conhecido por dar início à temporada de compras de natal. A popularidade do evento é grande, sendo que os 
descontos oferecidos são considerados mais atrativos do que os natalinos por muitos consumidores.   Fonte: Wikipedia 

28 Dia Mundial de Ação de Graças 
28 Dia do Soldado Desconhecido 
30 Dia do Evangélico 
 

12 Dezembro 
1 Dia Internacional da Luta contra a AIDS 
1 Dia do Numismata 
2 Dia Nacional das Relações Públicas 
2 Dia Nacional do Samba 
2 Dia da Astronomia 
2 Dia Pan-Americano da Saúde 
3 Dia Internacional do Portador de Deficiência 
3 Dia Internacional do Deficiente Físico 
4 Dia Mundial da Propaganda 
4 Dia do Pedicuro 
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4 Dia do Orientador Profissional 
4 Dia do Perito Criminal Oficial 
8 Dia da Família 
8 Dia da Justiça 
9 Dia do Fonoaudiólogo 

A data celebra os profissionais responsáveis pelo cuidado, estudo e prevenção de todas as doenças e distúrbios da linguagem 
humana, através da audição, fala e escrita.  
Os fonoaudiólogos também ajudam a treinar e aperfeiçoar a voz humana, sendo bastante procurados por profissionais da área da 
comunicação, artistas, locutores e demais pessoas que desejam ter uma boa dicção, por exemplo. 
O Fonoaudiólogo, para ajudar a tratar os seus pacientes, pode precisar trabalhar em conjunto com psicólogos, 
otorrinolaringologistas, neurologistas e etc. 
Este profissional pode atuar em consultórios privados, hospitais públicos, escolas, centros de saúde, instituições ou mesmo em 
empresas. 
Origem do Dia do Fonoaudiólogo 
O Decreto de Lei nº 6.965, de 9 de Dezembro de 1981, regulamenta a profissão dentro da área da Fonoaudiologia no Brasil. A data 
é uma homenagem à este importante momento na história da classe trabalhadora.   Fonte: Desconhecido 

9 Dia do Alcoólico Recuperado 
10-18 Chanucá 

Feriado Judaico: Chanucá comemora a reinauguração do Templo Sagrado de Jerusalém, após a vitória dos macabeus. É celebrada 
durante oito dias através do acendimento da chanukiyá. 

10 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
10 Dia Universal do Palhaço 
11 Dia do Engenheiro 
13 Dia de Santa Luzia 
13 Dia Nacional do Cego 
13 Dia do Marinheiro 
13 Dia do Ótico 
13 Dia do Engenheiro Avaliador e Perito de Engenharia 
13 Dia do Pedreiro 
14 Dia Nacional do Ministério Público 
15 Dia do Jardineiro 
15 Dia do Arquiteto 
15 Dia Nacional da Economia Solidária 
16 Dia do Reservista 
18 Dia do Museólogo 
20 Dia do Mecânico 
21 Início do Verão 

O Verão 2014 começa às 21h03 (horário de verão em Brasília) do dia 21 de dezembro de 2014; e termina no dia 20 de março de 
2015. 
O verão é a estação que sucede a primavera e antecede o outono. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, esta estação é 
caracterizada por apresentar dias mais longos que as noites, clima quente e chuvas constantes, em decorrência da rápida 
evaporação das águas pelo calor do Sol.  
Horário de verão 2014 
O Horário de Verão consiste no adiantamento do relógio durante as estações do verão e primavera, onde os dias são mais longos. 
O Horário Brasileiro de Verão 2014 começa dia 19 de Outubro 2014. 
Solstício de verão 2014 
O começo do verão é marcado pelo evento astronômico denominado Solstício de Verão, ou seja, é o período em que o hemisfério 
Sul está inclinado cerca de 23,5º na direção do Sol. Em 2014, o solstício de Verão será às 21h03 (horário de Brasília) no Brasil. 
Equinócio: o fim do verão 2014 
O fim do verão é também marcado por um fenômeno astronômico: o equinócio, período quando o sol incide com maior intensidade 
nas regiões próximas à linha do Equador. No Brasil e em todo o hemisfério Sul, o equinócio acontece no dia 20 de março de 2015, 
marcando o fim do verão. No equinócio, o dia tem a mesma duração no hemisfério Norte e no hemisfério Sul. Fonte: Desconhecido 

21 Dia do Atleta 
23 Dia do Vizinho 
24 Dia do Órfão 
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25 Natal 
25 10 de Tevet 

Feriado Judaico: O dia 10 de Tevêt no calendário judaico marca o início do cerco de Jerusalém pelos exércitos do imperador da 
Babilônia, que levou à conquista da cidade, à destruição do Templo Sagrado e à expulsão do povo de Israel de sua terra. 

28 Dia do Salva-vidas 
31 Dia de São Silvestre 


