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Para refletir:

Datas comemorativas:

Fazer inimigos para vencê-los é como construir
monstros para combatê-los; é mais natural, mais
razoável e mais humano fazer amigos.
Voltaire

1) Dia do Bombeiro:
2) Dia do Futebol:
3) Dia Internacional da Amizade:
4) Dia do Motorista:
5) Dia dos Avós:

02/07
19/07
20/07
25/07
26/07

Mensagem do mês:
DIA INTERNACIONAL DA AMIZADE

Carmelia Assaf
O Dia do Amigo, 20 de julho, foi primeiramente adotado em Buenos Aires, na Argentina, com o
Decreto n° 235/79, chegando gradualmente a outras partes do mundo, inclusive ao Brasil.
Aqui, no Estado do Rio de Janeiro, foi oficialmente instituído por meio da Lei n° 5.287/08, de 09
de julho de 2008.
Essa data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, professor, músico e dentista.
Com a chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969, ele enviou cerca de quatro mil cartas
para diversos países, com o intuito de instituir o Dia do Amigo.
Febbraro considerava a chegada do homem à Lua como a busca por um mundo sem fronteiras,
onde a união dos povos – independente de raças, ideologias ou religiões – seria fundamental
para a conquista da paz, ou, no seu dizer, um feito para lembrar que, com união de objetivos, o
ser humano consegue o que parece impossível.
É celebre a frase do astronauta norte-americano Neil Armstrong, ao pisar pela primeira vez a
superfície lunar: Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a
humanidade.
Hoje, em quase todo o mundo, o dia 20 de julho é comemorado como sendo o Dia Internacional
da Amizade.
Na Era da Comunicação, as pessoas trocam presentes, se abraçam e declaram, por diversos
meios, sua amizade umas às outras.
Feliz Dia Internacional da Amizade!
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