Datas de 2016 relativas a

Direitos Humanos e Diversidade Religiosa
no Estado do Espírito Santo, nacionais e internacionais
Por motivos de força maior, em 2016 não foi possível editar o Calendário de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa que foi
disponibilizado em anos anteriores aqui no Portal RCDH, bem como em forma impressa. Para minimizar a inconveniência aos já
costumeiros usuários do Calendário, disponibilizamos aqui, em formatação simplificada, a relação das datas que constariam da
edição de 2016.
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JANEIRO

6 de janeiro
• Dia de Reis, ou Santos Reis Magos, no cristianismo ocidental.
• Epifania ou batismo de Jesus (cristianismo ocidental).
• 1835: eclode em Belém do Pará a Cabanagem, revolta da maioria formada por
indígenas, negros e mestiços contra a opressão exercida pela minoria branca.
• 1873: nascimento em Salvador de Juliano Moreira, pioneiro da humanização do
tratamento psiquiátrico no Brasil. Negro e de origem pobre, formou-se em medicina
com 18 anos, foi o introdutor das ideias de Freud no Brasil, e rebateu cientificamente
as ideias racistas de Raimundo Nina Rodrigues.
• 1975: início do 1º Encontro Intereclesial em Vitória, ES, que consolidou o movimento das Comunidades Eclesiais de Base em nível nacional, com o lema Uma Igreja que

FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
1º Confraternização Universal
Em data desconhecida em janeiro:
• 1590: esquadra portuguesa põe fim a 30 anos de resistência indígena na região
da atual Aracaju, SE. Tramita na Câmara dos Deputados o PL 3724-A/2012, que
propõe a inclusão do nome do líder dessa resistência, Cacique Serigy, no Livro dos
Heróis da Pátria.
1º de janeiro
• Ano Novo do Calendário Gregoriano (cristão ocidental).
• Dia da Fraternidade Universal ou Dia Mundial da Paz.
• 1804: após 13 anos de luta, a população negra toma o poder no Haiti, proclamando ao mesmo tempo a independência em relação à França, o fim da escravidão e a
república. Ver também 23/08.
• 1995: criação da 1ª Ouvidoria de Polícia no Brasil.
• 2003: a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, criada em 1994 no Ministério da
Justiça, é transformada na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República (SEDH, depois SDH); é criada também a Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres (SPMULHERES). Em 02/10/2015 estas duas secretarias foram integradas
ao Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
4 de janeiro
• Dia Mundial do Alfabeto Braille, sistema de leitura pelo tato para cegos. Relembra o
nascimento de seu criador Louis Braille em 1809. O alfabeto foi criado em 1824,
quando Louis tinha 15 anos.
5 de janeiro
• 1913: nascimento em Curitiba de Enedina Alves Marques, primeira engenheira
negra brasileira. Enedina formou-se em 1945 e faleceu em 20/08/1981.
• 1989: a Lei 7.716 (Lei Caó - proposta pelo advogado negro Carlos Alberto Caó
Oliveira dos Santos) define pela primeira vez como crimes, e não apenas contravenção, os atos de discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Ver também 03/07 e 20/12.

nasce do povo pelo Espírito de Deus.

7 de janeiro
• Natal (correspondente ao nosso de 2014) pelo Calendário Juliano, usado pela
maior parte do cristianismo oriental (eslavos, gregos, egípcios e etíopes, entre outros).
• Dia da Liberdade de Cultos.
• 1756: morre em combate Sepé Tiaraju, que liderou a resistência do povo guarani
contra portugueses e espanhóis na região conhecida como Sete Povos das Missões.
A inscrição do seu nome no Livro dos Heróis da Pátria foi determinada pela Lei
12.032/2009.
9 de janeiro
• 2003: promulgada a Lei 10.639, primeira a estabelecer a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira (acrescida mais tarde da história e cultura
indígena na Lei 11.645 de 10/03/2008).
13 de janeiro
• 1825: execução do Frei Joaquim do Amor Divino Rebelo (Frei Caneca) por seu papel na Confederação do Equador (ver 02/07). Foi executado a tiros depois que três
carrascos se recusaram a enforcá-lo. Ver também 12/06.
• 1838: nasce o líder abolicionista negro André Rebouças, mais importante engenheiro brasileiro do século XIX e um dos mais profundos pensadores das questões
brasileiras até hoje.
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14 de janeiro
• Ano Novo do Calendário Juliano, usado por parte do cristianismo oriental.
• Em Salvador, BA, lavagem das escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim em
2015 (2ª quinta-feira após o Dia de Reis).
15 de janeiro
• Dia de Oxalá para a parte da tradição religiosa afro-brasileira que o comemora em
dia fixo.
• 1929: nascimento de Martin Luther King Jr, pastor batista e líder da luta não violenta pelos direitos da população negra nos EUA.
17 de janeiro
• Festa do Senhor do Bonfim em Salvador, BA, e Dia de Oxalá em parte da tradição
religiosa afro-brasileira (2º domingo após o Dia de Reis, preparada pela lavagem das
escadarias da igreja na quinta-feira anterior).
• 1918: divulgada na Rússia a “Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado”, parte do processo revolucionário iniciado em 1917.
18 de janeiro
• 2012: Lei 12.594 institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.
20 de janeiro
• 1982: abertura em Petrópolis, RJ, do 1º Encontro Nacional de Direitos Humanos,
que se estendeu até dia 24 e é considerado a fundação do MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ver também 26/01.
• Dia de Oxóssi (parte das religiões afro-brasileiras).
• Dia de São Sebastião (catolicismo).
• Passagem do Padrinho Sebastião (Santo Daime).
• Timkat: festa da Epifania ou batismo de Jesus no cristianismo etíope (nos anos não
bissextos cai no dia 19).
21 de janeiro
• Dia Mundial da Religião.
• Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa (Lei 11.635/2007). A data faz
referência à morte da sacerdotisa de candomblé Gildásia dos Santos e Santos, a Mãe
Gilda, com a saúde abalada por campanha difamatória veiculada por outra religião.

• 1997: mediante a Lei 5.375, o ES se torna um dos primeiros estados a contar com
um PROVITA - Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.
24 de janeiro
• Dia Nacional da Aposentadoria e Previdência Social (relembra a criação da Previdência Social no Brasil pela Lei Elói Chaves, em 1923).
• Ano Novo para o budismo mahayana; a data pode variar até dia 27 conforme a
tradição mahayana local, enquanto o budismo theravada comemorará seu ano novo
em 22/04 [datas para 2016].
25 de janeiro
• 1835: eclode em Salvador, BA, a Revolta dos Malês, negros de religião muçulmana
que se articulavam por mensagens escritas com alfabeto árabe em língua mandê ou
mandinga, o que muitos brancos pensavam se tratar de feitiçaria.
• 2001: primeira edição do FSM - Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, RS, reúne
20 mil pessoas sob o lema “Um outro mundo é possível” (ver também 02/12).
26 de janeiro
• 1986: o MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos oficializa seu nome e
divulga sua Carta de Princípios (também conhecida como Carta de Olinda) no encerramento do 4º Encontro Nacional de Direitos Humanos, iniciado no dia 21.
27 de janeiro
• Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Assinala a libertação pelas
tropas soviéticas, em 1945, dos sobreviventes do maior campo de extermínio nazista,
Auschwitz-Birkenau.
28 de janeiro
• Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (Lei 12.064/2009). Homenageia os
fiscais do trabalho Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage,
Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, assassinados nesse dia
em 2004, durante fiscalização na zona rural de Unaí, MG.
29 de janeiro
• Dia Nacional da Visibilidade Trans (ou de travestis, transexuais e transgêneros).
Relembra o lançamento, em 2004, da campanha “Travesti e Respeito”, pelo Ministério da Saúde.
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30 de janeiro
• Dia Mundial da Não-Violência. Relembra o assassinato, em 1948, do líder nãoviolento Gandhi, na Índia (ver também 02/10).
31 de janeiro
• Dia Mundial de Combate à Hanseníase: celebrado no último domingo de janeiro por
decisão da ONU em 1954. Oficializado no Brasil por decreto legislativo em
11/08/2004.
• 1989: o líder indígena Davi Kopenawa Yanomami (* 1956) recebe o Prêmio Global
500 da ONU para causas ambientais. No mesmo ano Davi recebeu na Suécia o Right
Livelyhood Award ou “Nobel Alternativo”. Em 27/04/1999 foi nomeado Cavaleiro da
Ordem de Rio Branco pelo governo brasileiro, e em junho de 2009 recebeu homenagem especial do júri do Prêmio Bartolomé de Las Casas, na Espanha.
• 1994: criação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

FEVEREIRO
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
9 Carnaval
Em data desconhecida, em fevereiro
• 1927: fim dos dois anos de expedições da Coluna Prestes pelo interior de quatro
das regiões brasileiras (movimento liderado por oficiais menos graduados do Exército, que buscava mobilizar a população por reformas políticas e sociais no país).
1º de fevereiro
• “Dia Nacional da Liberdade” nos EUA, comemorando a abolição da escravidão
naquele país em 1865.
2 de fevereiro
• Dia de Iemanjá em muitas linhas religiosas afro-brasileiras (também homenageada
na passagem do ano, ou em 8 de dezembro juntamente com Oxum).
• 1984: primeira ratificação pelo Brasil da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (ONU). Ver também 18/12.
5 de fevereiro
• 1944: nascimento do cartunista Henfil. Ele e seu irmão Betinho atuaram na resistência ao regime militar e também deram visibilidade à luta contra a AIDS pois, sendo
de família de hemofílicos, foram contaminados devido à incúria dos bancos de sangue
na época. Ver também 13/11.
7 de fevereiro
• Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas - oficializado pela Lei 11.696/2008,
homenageando todos os que lutam por liberdade e equidade para as culturas indígenas.
• 2007: o Decreto 6040 institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais.
8 de fevereiro
• Nirvana ou Parinirvana: celebração da morte de Buda em algumas linhas do budismo (celebrado por outros uma semana mais tarde).
• Ano Novo chinês, coreano e vietnamita, segundo as tradições do confucionismo,
taoísmo e budismo nesses países [data para 2016].
4

9 de fevereiro
• Terça-feira de Carnaval (calendário cristão) [data para 2016].
• 1909: nascimento de Hélder Câmara em Fortaleza, CE. Como bispo auxiliar do Rio de
Janeiro a partir de 1952, e arcebispo de Olinda e Recife a partir de 1964, Dom Hélder foi
um dos maiores lutadores pela justiça social e Direitos Humanos na história do Brasil.
10 de fevereiro
• 1898: nascimento, na Alemanha, de Bertolt Brecht, poeta e um dos maiores dramaturgos do século XX. Sua obra é centrada na denúncia da marginalização dos
trabalhadores e na afirmação da sua dignidade.
• Quarta-feira de Cinzas (calendário cristão) [data para 2016].
11 de fevereiro
• 1907: nasce, em São Paulo, Caio Prado Júnior, um dos maiores analistas da formação histórica e social do Brasil.
• 1922: tem início em São Paulo a Semana de Arte Moderna, um marco no reconhecimento da importância da produção cultural original do povo brasileiro.
• 1990: Nelson Mandela é libertado na África do Sul, depois de 27 anos de prisão.
Em 27/04/1994 seria eleito Presidente da África do Sul.
12 de fevereiro
• 1908: nascimento em Munique, Alemanha, de Olga Benário Prestes, que participou de
lutas sociais no Brasil na década de 1930 ao lado de Luiz Carlos Prestes. Mesmo grávida
e sendo judia, foi extraditada para a Alemanha nazista, onde encorajava e alfabetizava
companheiras no próprio campo de concentração, onde foi executada em 1942.
15 de fevereiro
• Nirvana: celebração da morte de Buda em algumas linhas do budismo (celebrado
por outros uma semana mais cedo).
• 1990: o líder indígena Ailton Krenak (nascido em 1953) recebe na Grécia o Prêmio
Onassis de Direitos Humanos. Em 10/12/2003 recebe também o Prêmio Direitos
Humanos da Presidência da República, e em 07/10/2008 a Ordem do Mérito Cultural.
16 de fevereiro
• 1915: nasce, em Pernambuco, Francisco Julião, um dos principais defensores dos
direitos dos trabalhadores rurais brasileiros no século XX.

17 de fevereiro
• 1885: carnaval em que se registra pela primeira vez em Salvador a participação de
um afoxé - agremiação cultural e religiosa negra -, o Embaixada da África.
18 de fevereiro
• 1949: fundada em Salvador a agremiação cultural negra Filhos de Gandhi.
21 de fevereiro
• Termina às 0h o Horário Brasileiro de Verão de 2015-2016.
• 1965: assassinato de Malcolm X, um dos principais lutadores pelos direitos civis da
população negra nos Estados Unidos.
22 de fevereiro
• 1942: nascimento de Santo Dias, militante da Pastoral Operária e líder sindical dos
metalúrgicos de São Paulo, assassinado pelas forças da repressão em 1979.
24 de fevereiro
• Dia da conquista do voto feminino no Brasil (1932).
25 de fevereiro
• 2014: promulgada em Vitória, ES, a Lei 8.627, que pune atos de discriminação ou
ofensa por orientação sexual e identidade de gênero.
26 de fevereiro
• 2005: o Espírito Santo institui seu PPDDH - Programa de Proteção a Defensores
dos Direitos Humanos mediante a Lei 8.233. Ver também 26/10.
27 de fevereiro
• Ano 380: mediante o Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio I torna o cristianismo religião oficial e única permitida no Império Romano, extinguindo a era de liberdade religiosa inaugurada 67 anos antes por Constantino I mediante o Edito de
Milão (ver 13/06).
28 de fevereiro
• Dia Municipal de Atenção às Doenças Raras, instituído em Vitória, ES, pela Lei
8.823 de 25/05/2015.
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• 1914: nasce Abdias do Nascimento, um dos principais militantes negros brasileiros
do século XX; com atuação na escrita, artes e política. Foi senador e doutor honoris
causa pela Universidade de Brasília. Faleceu em 24/05/2011.
15 de março
• Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (EUA 1962, ONU 1985).
16 de março
• 1931: nasce Augusto Boal, criador das técnicas de conscientização e participação
popular conhecidas como Teatro do Oprimido e Teatro Fórum, e um dos intelectuais
brasileiros com maior reconhecimento internacional.
19 de março
• Insurreição de Queimado (revolta de escravos negros em 1849 na localidade que é
hoje distrito de Serra, ES).
• 1997: a CPT - Comissão Pastoral da Terra - e o MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - recebem o Prêmio Rei Balduíno para o Desenvolvimento, concedido
pelo governo da Bélgica.
20 de março
• Equinócio: Sol se encontra perpendicularmente sobre a linha do Equador às 01h30:
início do Outono do Hemisfério Sul em 2016.
21 de março
• Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial (relembra o Massacre de
Shaperville, na África do Sul, em 1960).
• 1997: Zumbi dos Palmares é o segundo nome a ser incluído da Galeria dos Heróis
Nacionais, logo após o de Tiradentes. (Atualmente a Galeria contém 21 nomes já
oficializados por lei).
• 2003: criada pelo Governo Federal brasileiro a Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial - SEPPIR (integrada em 02/10/2015 ao Ministério das Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos).
• Dia Mundial de Atenção à Síndrome de Down (desde 2006).
• Noruz: Ano Novo persa (para a Fé Bahá’i e para o calendário Fasli da religião zoroastriana ou masdeísta, e ainda outros). Alguns grupos o comemoram fixo em
21/03, outros no dia do Equinócio [20/03 em 2016].
22 de março
• Dia Mundial da Água (instituído pela ONU em 1992).

MARÇO
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
25 Paixão de Cristo • 27 Páscoa
Em data desconhecida, em março
• 1972: publicação de Jesus Cristo Libertador, do teólogo católico brasileiro Leonardo Boff, livro que se tornou a referência mundialmente mais conhecida da chamada
Teologia da Libertação.
6 de março
• 1817: eclode em Recife a Revolução Pernambucana, com relevante participação do
comerciante capixaba Domingos Martins (ver também 06/03 e 12/06).
8 de março
• Dia Internacional da Mulher. Instituído na década de 1960, relembra a morte, em
1857, de 130 mulheres que foram trancadas em uma fábrica incendiada por reivindicarem condições de trabalho decentes, em Nova York, bem como uma greve de tecelãs em São Petersburgo, em 1917. Ver também 25/07, 07/08, 15/09, 23/09, 25/10,
25/11, 06/12 e 18/12.
• Ano 415: em Alexandria, no Egito, registra-se há 1601 anos o primeiro assassinato
por fanatismo religioso cometido por cristãos, contra a filósofa Hipácia.
10 de março
• 2008: promulgada a Lei 11.645, que torna obrigatório no Brasil o ensino da história e cultura indígena, ao lado da afro-brasileira (complementando a Lei 10.639 de
09/01/2003).
• 1557: Primeiro culto protestante no Brasil e Américas, oficiado por franceses na
Baía da Guanabara.
12 de março
• Dia Municipal contra a Homofobia, instituído em Vitória, ES, pela Lei 8.552/2013.
Relembra a criação por Amylton de Almeida e Waldo Motta, em 1987, da Triângulo
Rosa, primeira entidade de defesa dos direitos LGBT do ES.
14 de março
• 1847: nasce o poeta Castro Alves, uma das mais eloquentes vozes pela abolição da
escravidão no Brasil.
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23 de março
• Começa ao pôr-do-sol o festival judaico Purim, que celebra a salvação dos judeus da
Pérsia como relatado no livro de Ester. Até o pôr-do-sol de dia 24 [datas para 2016].
24 de março
• Dia Mundial de Combate à Tuberculose - instituído pela Organização Mundial da
Saúde em 1982, no centenário da descoberta do bacilo causador por Robert Koch.
• Dia Internacional pelo Direito à Verdade - proclamado pela ONU em 2010 em memória do arcebispo de San Salvador, Dom Óscar Romero, assassinado enquanto celebrava missa no dia 24/03/1980, pelas forças de repressão de El Salvador, então em
guerra civil. O nome completo é “Dia Internacional pelo Direito à Verdade acerca das
Graves Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas”.
25 de março
• Sexta-feira Santa ou da Paixão (rememoração da morte de Jesus) em 2016 para o
cristianismo ocidental (católico e protestante).
• Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e Tráfico Transatlântico
de Escravos (ONU). Relembra a lei de 1807 proibindo o tráfico no império britânico.
Ver também 23/08.
• 2013: Decreto 3258-R institui a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho
Escravo do Estado do Espírito Santo - COETRAE-ES.
27 de março
• Páscoa (ressurreição de Jesus) em 2016 para o cristianismo ocidental (católico e
protestante).
28 de março
• Semana de celebrações em Vitória e Vila Velha por Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo, iniciando-se sempre no primeiro dia e culminando no oitavo dia após a Páscoa.
• 1912: nasce em Cabo Frio, RJ, o primeiro romancista brasileiro, Antônio Gonçalves
Teixeira e Sousa, afrodescendente por parte de mãe, autor de O filho do pescador
(1843). Ver também 11/10 (primeira romancista brasileira).
30 de março
• Dia Mundial da Juventude para o catolicismo, instituído em 1984 pelo Papa João
Paulo II. Ver também 12/08 (Dia Internacional da Juventude segundo a ONU) e o
último domingo de outubro.

31 de março
• Dia Nacional da Saúde e Nutrição, instituído pelo Ministério da Saúde. Ver também
05/08.
• 1869: desencarnação de Allan Kardec (espiritismo kardecista).
• 1953: adotada pela ONU a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher (oficializada no Brasil pelo Decreto 52476 de 12/09/1963).
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• 1502: primeira chegada às Américas do futuro frei Bartolomé de las Casas, que
viria a ser o maior defensor dos indígenas, e dos Direitos Humanos em geral, de todo
o período colonial do continente.
• Rama Navami, celebração hinduísta do nascimento de Rama [data para 2016].
16 de abril
• 1984: comício pelas “Diretas Já”, exigindo o retorno da democracia, reúne
1 milhão e meio de pessoas em São Paulo, constando como a maior manifestação
política da história do Brasil até agora.
17 de abril
• Dia Internacional das Lutas Camponesas e Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Relembra o assassinato de 19 trabalhadores rurais sem terra em 1996, no Pará
(massacre de Eldorado dos Carajás).
18 de abril
• 1857: publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, primeira obra de codificação do espiritismo kardecista.
19 de abril
• Dia do Índio (Congresso Indigenista Interamericano, 1940; oficializado no Brasil em
1943).
• Dia de Logun-Edé em algumas linhas religiosas afro-brasileiras.
21 de abril
• Dia de Tiradentes, morto em 1792 por lutar pela independência do Brasil.
22 de abril
• 1500: chegada dos portugueses à terra que depois se chamou Brasil, em Porto
Seguro, Bahia.
• 2000: movimentos populares, negros e indígenas realizam em Porto Seguro o ato
Brasil Outros 500, contra o racismo e as desigualdades sociais.
• Dia do Planeta Terra (criado em 1970 pelo senador estadunidense Gaylord Nelson
como convocação à mobilização mundial pela preservação dos recursos naturais).
• Ano Novo na linha theravada do budismo - celebrado por três dias a partir da 1ª
lua cheia de abril [data para 2016].
• Início do festival Pessach (páscoa judaica) ao pôr-do-sol, estendendo-se até o cair
da noite de dia 30 [datas para 2016].

ABRIL
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
4 Nossa Senhora da Penha (ES) • 21 Tirandentes
1º de abril
• Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (relembra uma lei portuguesa de 1680,
que não conseguiu extinguir a escravização na prática).
2 de abril
• Dia Mundial de Sensibilização para o Autismo - instituído pela ONU em 2007.
4 de abril
• Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do ES, em Vitória e Vila Velha [data
para 2016].
• 1968: assassinato de Martin Luther King Jr, um dos principais lutadores pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Ver também 15/01.
• 2014: publicados no Diário Oficial do Estado, mediante a Portaria SEADH 030-S, o
Programa Estadual de Direitos Humanos - PeDH - e o Plano Estadual de Educação
em Direitos Humanos - PeEDH - do Espírito Santo.
7 de abril
• 1997: sancionada a Lei 9.455, que define os crimes de tortura no Brasil.
11 de abril
• Dia da Organização Internacional do Trabalho - OIT (comemora sua fundação em 1919).
12 de abril
• Início da Semana Estadual do Índio, no Estado de Espírito Santo, instituída pela Lei
10.405 de 06/08/2015, que se estende até o dia 19/04.
13 de abril
• 2012: a Lei 12.612 reconhece o alfabetizador e filósofo da educação Paulo Freire
como Patrono da Educação Brasileira (ver também 19/09).
15 de abril
• Dia Nacional do Desarmamento Infantil.
• Dia Mundial da Conservação do Solo (celebra o nascimento, em 1881, de Hugh
Hammond Bennett, pioneiro em apontar a importância da conservação do solo para
garantir a alimentação da humanidade).
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23 de abril
• Dia de Ogum para a maior parte das religiões afro-brasileiras (celebrado também
em todo o mês de abril).
• Dia de São Jorge (catolicismo).
• Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor (celebrado na Espanha desde 1930, e
mundializado pela UNESCO em 1996; relembra a morte dos escritores Cervantes e
Shakespeare, no mesmo dia de 1616).
24 de abril
• 1974: a “Revolução dos Cravos” põe fim a 42 anos de ditadura em Portugal.
26 de abril
• 1996: início, em Brasília, da I Conferência Nacional de Direitos Humanos, que se
estendeu até o dia seguinte e definiu as bases do que viria a ser a primeira versão do
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-1).
• 2013: a Lei 10.006 institui o Comitê e o Mecanismo Estadual para a Prevenção e
Erradicação da Tortura no Espírito Santo - CEPET/ES e MEPET/ES (adiantando-se
três meses à instituição do Sistema Nacional em 02/08).
27 de abril
• Fasika: comemoração fixa da Páscoa no cristianismo etíope segundo algumas fontes
(segundo outras, seria junto com todo o cristianismo oriental, portanto em 01/05 em
2016).
• 1994: Nelson Mandela, que havia sido mantido preso de 1964 a 1991 pelo regime
discriminatório (apartheid), é eleito Presidente nas primeiras eleições nãodiscriminatórias da África do Sul.
28 de abril
• Dia Internacional das Vitimas de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais
(criado pelo movimento sindical internacional; relembra a morte de 78 mineradores
em acidente nos EUA em 1969).

29 de abril
• Sexta-feira Santa ou da Paixão em 2016 para o cristianismo oriental (ortodoxo
russo, grego, copta etc).
30 de abril
• 1977: criada na Argentina a Associação das Mães da Praça de Maio, que luta até
hoje pelo esclarecimento dos cerca de 30 mil desaparecimentos perpetrados pela
ditadura militar naquele país entre 1976 e 1983.
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• Dia das Mães em 2016 (comemorado no 2º domingo de maio desde 1910 nos EUA
e desde 1932 no Brasil).
9 de maio
• 2008: proposta a Declaração dos Direitos Sexuais pela IPPF - International Planned
Parenthood Federation.
13 de maio
• 1888: assinatura da Lei Áurea, que declarou extinta a instituição da escravidão no
Brasil .
• Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo (proposto desde 1978 pelo MNU Movimento Negro Unificado).
• Dia dos Pretos Velhos em algumas correntes religiosas afro-brasileiras.
• 1906: fundado no Rio de Janeiro pelo missionário estadunidense Hugh Clarence
Tucker o ICP - Instituto Central do Povo, primeira realização brasileira da vertente
teológica protestante conhecida como Evangelho Social (hoje IMAS - Instituto Metodista de Ação Social).
14 de maio
• 1835: fuzilamento dos líderes da Revolta dos Malês no Campo da Pólvora, em
Salvador (ver 25/01).
• 2013: resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que todos os cartórios
do país passem a realizar casamentos entre as pessoas de mesmo sexo que assim o
desejarem. Ver também 05/05.
15 de maio
• Dia Internacional dos Objetores de Consciência (pessoas que recusam servir ao
exército ou cumprir outras ordens que consideram incompatíveis com sua consciência. Direito reconhecido pela ONU).
• Pentecostes (comemoração cristã, no 7º domingo após a Páscoa) [data para
2016].
• Vesak ou Visakha Puja (celebração do nascimento e realizações de Buda) [data
para 2016].
• 1891: publicada pelo Papa Leão XIII a encíclica Rerum Novarum, que começou a
atualizar a Doutrina Social da Igreja Católica no rumo do século XX.

MAIO
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
1 Dia do Trabalhador • 23 Colonização do Solo Espiritossantense • 26 Corpus Christi
1º de maio
• Dia Internacional do Trabalhador. Relembra as manifestações de 500 mil trabalhadores através dos EUA em 1886, reivindicando a oficialização do limite de 8 horas
para a jornada de trabalho, com destaque para a Praça Haymarket, em Chicago,
onde houve dezenas de mortos, feridos e presos pela repressão.
• Páscoa (ressurreição de Jesus) em 2016 para o cristianismo oriental (ortodoxo
russo, grego, copta etc).
3 de maio
• Dia Mundial da Liberdade de Imprensa (instituído pela UNESCO em 1997). Ver
também 07/06.
• 1926: nascimento do geógrafo Milton Santos, um dos intelectuais brasileiros de
maior reconhecimento internacional. Negro e de origem pobre, seu trabalho foi sempre ao mesmo tempo militância social.
5 de maio
• 1954: criação da Universidade Federal do Espírito Santo.
• 2004: entregue o Prêmio de Direitos Humanos da Fundação Reebok a Joênia Wapixana, primeira advogada indígena brasileira (nascida em 1974). Em 02/12/2010
Joênia recebeu também a Ordem do Mérito Cultural do governo brasileiro.
• 2011: o Supremo Tribunal Federal reconhece a união estável entre pessoas de
mesmo sexo como totalmente equivalente à união estável entre pessoas de sexos
diferentes, inclusive na facilidade de sua conversão em casamento nos cartórios. Ver
também 14/05.
8 de maio
• Dia Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, maior rede de ação
humanitária do mundo, que envolve cerca de 97 milhões de voluntários, iniciada em
1863 por iniciativa do cidadão suíço Henri Dunant, nascido neste dia de 1828. O símbolo do Crescente começou a ser usado em países muçulmanos na década de 1870.
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• 1961: publicada por São João XXIII a encíclica Mater et Magistra, primeiro grande
documento da orientação ecumênica e atenta aos Direitos Humanos indicada à Igreja
Católica por esse papa. Ver também 11/10.
• 2003: instituído no Brasil o Estatuto de Defesa do Torcedor.
17 de maio
• Dia Internacional de Combate à Homofobia - também nacional (Decreto Presidencial
de 04/06/2010) e estadual no ES (Lei 9.310/2009). Comemora o reconhecimento
de que homossexualidade não é doença pela Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1990. Conhecido também pelas siglas IDAHO ou IDAHOT, do
inglês International Day Against HOmophobia (and Transphobia). Ver também 29/01,
12/03, 28/06, 29/08, 23/09 e 20/11.
18 de maio
• Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (instituído pela Lei Federal 9.970/2000; relembra o assassinato, em 1973, da
menina Araceli Cabrera Sanches, na cidade de Vitória, ES). Ver também 23/09.
• Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Relembra o Encontro dos Trabalhadores de
Saúde Mental , em Bauru, SP, em 1987, que contribuiu para a Lei 10.216/2001 (Reforma Psiquiátrica).
• 1950: criado no Rio de Janeiro o Conselho Nacional de Mulheres Negras.
19 de maio
• Dia do Defensor Público (relembra a morte em 1303, na França, do frade franciscano e advogado Ivo de Kermartin, declarado Santo Ivo em 1347).
• 1925: nascimento de Malcolm X, um dos maiores militantes pelos direitos da população negra nos EUA. Ver também 21/02.
21 de maio
• Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento (ONU
2001).
23 de maio
• 1535: fundação da Vila do Espírito Santo, que passou a se chamar Vila Velha depois da fundação da Vila Nova do Espírito Santo (hoje a cidade de Vitória). Data comemorativa estadual “Dia da Colonização do Solo Espiritossantense”. Feriado em Vila
Velha e em alguns outros municípios.

• 2003: criado no Brasil o Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial CNPIR (Lei 10.678).
• 2014: o Decreto Presidencial 8243 cria a Política Nacional de Participação Social PNPS, visando fortalecer o diálogo democrático e atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil.
24 de maio
• Dia Nacional do Cigano (Decreto Presidencial de 25/05/2006).
• Dia de Santa Sara Kali (tradição religiosa cigana).
25 de maio
• Dia da África e Dia da Libertação do Continente Africano. Relembra a criação da
Organização da Unidade Africana em 1963.
• Dia Nacional da Adoção - criado em 1996 pelo I Encontro Nacional de Associações
e Grupos de Apoio à Adoção, em Rio Claro, SP.
26 de maio
• Corpus Christi - celebração católica 60 dias após a Páscoa [data para 2016].
• 1822: inauguração da Capela Anglicana do Rio de Janeiro, primeiro templo protestante no Brasil.
28 de maio
• Dia Mundial da Saúde da Mulher e do Combate à Mortalidade Materna -instituído
pelo IV Encontro Internacional Mulher e Saúde, na Holanda, em 1984.
29 de maio
• Ascenção de Bahá’u’lláh (Fé Bahá’i).
• Dia Internacional do Trabalhadores das Forças de Paz (ONU).
30 de maio
• Dia de Obá em algumas linhas afro-brasileiras.
• Dia de Joana D’Arc: relembra a execução da donzela guerreira na fogueira, aos 29
anos, em 1431; em 1456 seu processo de condenação foi anulado, e em 1920 Joana
foi declarada santa pela Igreja Católica.
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10 de junho
• 1994: Declaração de Salamanca sobre a educação inclusiva das pessoas com
deficiências (ONU).
12 de junho
• 1817: execução do comerciante capixaba Domingos Martins por seu papel de liderança na Revolução Pernambucana de 1817, precursora da Confederação do Equador proclamada em 1924 (ver também 13/01 e 06/03).
• Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (instituído pela OIT em 2005).
13 de junho
• Ano 313: numa experiência pioneira de Estado Laico que durou 67 anos, o Edito
de Milão, promulgado pelo imperador Constantino I, declara que o Império Romano
seria neutro em relação ao credo religioso, terminando assim com as perseguições
aos cristãos sem restringir a liberdade de outros cultos. Ver também 27/02.
• Em algumas linhas religiosas afro-brasileiras, dia do orixá Exu, personificação da
diversidade e dinamismo dialético da existência .
• Dia de Santo Antônio (catolicismo).
14 de junho
• 1910: início da Conferência Missionária Mundial em Edimburgo, Escócia, marco
inicial do movimento ecumênico de iniciativa protestante.
15 de junho
• Dia Mundial de Combate à Violência contra Pessoas Idosas - instituído pela ONU em
2006. Ver também 01/10.
17 de junho
• Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca (relembra a conclusão da Convenção Internacional de Combate à Desertificação, em 1994).
20 de junho
• Solstício: Sol se encontra perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer às 19h34:
início do Inverno do Hemisfério Sul em 2016.
• Dia Mundial dos Refugiados (instituído pela ONU em 2001).
21 de junho
• 1830: nascimento de Luiz Gama em Salvador, BA. Vendido como escravo pelo pai
branco, Luiz conquistou a própria liberdade, tornou-se escritor, jornalista e advogado
em São Paulo, conseguindo libertar centenas de escravos por vias legais.

JUNHO
2 de junho
• 2014: a Lei 12.986 transforma o antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), criado em 1964, no atual Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH).
• 2014: a Lei 12.984 torna crime punível com prisão a discriminação contra pessoas
portadoras do vírus HIV.
• Dia Internacional das Prostitutas, que visa conscientizar contra a violência, desrespeito e discriminação às profissionais do sexo. Relembra a invasão da Igreja SaintNizier, em Lyon, França, em 1975, por cerca de 100 prostitutas pedindo atenção das
autoridades às violências de que vinham sendo vítimas.
4 de junho
• Dia Internacional de Combate à Violência contra Crianças - instituído pela ONU em 1982.
5 de junho
• Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia (em inglês: WED - World Environment
Day); instituído pela ONU em 1972.
• 2014: o Congresso Nacional promulga a Emenda Constitucional 81, que determina
a expropriação, para fins de reforma agrária e habitação popular, de imóveis rurais e
urbanos onde for encontrada a exploração de trabalho em condições de escravidão.
6 de junho
• Mês sagrado islâmico Ramadan começa ao pôr do sol. Válido para 2016 (ano islâmico 1437). O calendário islâmico retrocede 11 dias a cada ano, em relação ao nosso.
• 2008: realizada em Brasília a 1ª Conferência Nacional LGBT, com o tema “Direitos
Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais”.
7 de junho
• Dia Nacional da Liberdade de Imprensa (ver também 03/05).
9 de junho
• Dia de São José de Anchieta, que relembra sua morte em 1597 na cidade que hoje
leva seu nome, no Espírito Santo. O padre Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias em
19/03/1534, e foi canonizado pelo Papa Francisco em 03/04/2014.
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24 de junho
• Dia de São João Batista.
• Festa das Fogueiras de Xangô (religiões afro-brasileiras; também celebrado em 29
de junho e em setembro, especialmente dia 30).
• 1880: nascimento, no Rio Grande do Sul, de João Cândido, que se tornou conhecido
como Almirante Negro por sua liderança na Revolta da Chibata em 1901 (ver 22/11).
25 de junho
• 1993: emitida pela Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos a “Declaração e
Plano de Ação de Viena”, que define os Direitos Humanos como “universais, interdependentes e indivisíveis”.
• Dia do Imigrante (Brasil; também comemorado no 1º domingo de dezembro).
26 de junho
• Dia Internacional da Luta Contra Tortura (ONU).
• 1945: assinada na cidade de San Francisco (EUA) a Carta das Nações Unidas
(ONU), com características de uma Constituição da organização.
• 2014: sancionada a Lei Federal 13.010, ou Lei Menino Bernardo, que visa a proteger crianças e adolescentes de castigos físicos e de tratamento cruel e degradante
por parte dos pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa.
• 2015: Suprema Corte garante em todos os EUA a validade do casamento igualitário
(independente do sexo e/ou gênero dos cônjuges).
28 de junho
• Dia Internacional do Orgulho Gay - ou LGBT (aniversário da Revolta de Stonewall, ocorrida em Nova York em 1969). Ver também 29/01, 12/03, 17/05, 29/08, 23/09 e 20/11.
29 de junho
• Dia de São Pedro e São Paulo (catolicismo); feriado em diversos municípios do ES.
• Festa das Fogueiras de Xangô (religiões afro-brasileiras; também celebrado em 24
ou 25 de junho, ou em setembro).
30 de junho
• 2005: criados o Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE, antes CNJ) e a Secretaria Nacional da Juventude, pela Lei 11.129, atualmente complementada pela Lei
12.852 (Estatuto da Juventude - ver 05/12).

JULHO
2 de julho
• 1823: expulsão das tropas portuguesas da Bahia, com forte participação popular,
consolidando a independência do Brasil proclamada em 07/09 do ano anterior e dando
origem à comemoração popular e oficial conhecida como Independência da Bahia.
• 1824: proclamada em Pernambuco a Confederação do Equador, tentativa de independência republicana de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará (ver
também 13/01).
3 de julho
• 1951: promulgada a Lei Afonso Arinos (nº 1.390), primeira no Brasil a definir atos
de discriminação racial como contravenção. Ver também 20/12 e 05/01.
4 de julho
• Dia Internacional do Cooperativismo (1º sábado de julho: relembra congresso da
Aliança Cooperativa Internacional, em 1923).
• 1776: proclamada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América,
redigida por Thomas Jefferson, contendo importantes afirmações sobre os Direitos
Humanos.
6 de julho
• 1992: os Decretos Presidenciais 591 e 592 promulgam com força de lei no Brasil o
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e o
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), adotados pela ONU em
19/12/1966.
• Final, ao pôr-do-sol, do mês islâmico de jejum Ramadan em 2016 (ano islâmico
1437).
9 de julho
• Dia Mundial do Desarmamento.
• 1850: martírio do Báb (Fé Bahá’i).
11 de julho
• 1901: nasce em Florianópolis Antonieta de Barros, professora e primeira deputada
negra brasileira.
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13 de julho
• 1990: promulgado o ECRIAD - Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 também conhecido como ECA).
• 1999: a Lei 9.807 oficializa o PROVITA - Programa Federal de Assistência a Vítimas
e a Testemunhas Ameaçadas, regulamentado em 20/06/2000 pelo Decreto 3518.
Ver também 21/01.
14 de julho
• 1789: a população toma a prisão da Bastilha, em Paris, símbolo do poder absoluto
dos reis, tornando esta data o principal marco da Revolução Francesa, que se estendeu por mais de 10 anos.
17 de julho
• 1998: aprovado o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional.
18 de julho
• 1918: nascimento de Nelson Mandela, líder da luta contra o apartheid na África do
Sul. Em 2009 a ONU instituiu esse dia como Dia Internacional Nelson Mandela pela
Liberdade, Justiça e Democracia. Ver também 11/02 e 27/04.
19 de julho
• Asala Dharma ou Asala Puja - aniversário do início da pregação de Buda [data
para 2016].
20 de julho
• 2010: a Lei 12.288 institui o Estatuto da Igualdade Racial.
22 de julho
• 1962: início da 4ª Conferência do Setor de Responsabilidade Social da Igreja, da
Confederação Evangélica Brasileira, com 167 delegados de 17 estados e 16 denominações. Com a presença de intelectuais como Gylberto Freire e Celso Furtado e mensagem do Presidente da República, a “Conferência do Nordeste” discutiu o tema
“Cristo e o processo revolucionário brasileiro”, marcando o momento de maior envolvimento do protestantismo brasileiro com uma leitura social do evangelho considerada precursora da Teologia da Libertação.
25 de julho
• Dia Internacional da Mulher Negra na América Latina e Caribe (instituído pelo
I Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em Santo Domingo, República Dominicana, em 1992).

26 de julho
• Dia dos Avós.
• Dia de São Joaquim e Sant’Ana, avós de Jesus (catolicismo).
• Dia de Nanã, “a velha”, em algumas linhas afro-brasileiras.
28 de julho
• 1951: adotada pela ONU a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (Convenção de Genebra), oficializada no Brasil pelo Decreto 50.215/1961.
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12 de agosto
• Dia Internacional da Juventude, comemoração laica instituída pela ONU em 1999. O
catolicismo celebra um Dia Mundial da Juventude em 30/03, e um Dia Nacional da
Juventude no último domingo de outubro. Ver também 05/08.
• 1983: Margarida Maria Alves, defensora dos direitos dos trabalhadores rurais, é
assassinada em Alagoa Grande, PB, uma semana depois de completar 50 anos. Em sua
homenagem e apoio à causa, dezenas de milhares de mulheres têm realizado a Marcha
das Margaridas, partindo das mais diversas regiões do Brasil e reunindo-se em Brasília
em 12/08, usualmente a cada quatro anos (2000, 2003, 2007, 2011, 2015).
15 de agosto
• 2012: inaugurado na Praça Costa Pereira, em Vitória, o Memorial dos Mortos e
Desaparecidos Políticos Capixabas.
17 de agosto
• 1887: nasce, na Jamaica, Marcus Garvey, mentor do pan-africanismo.
19 de agosto
• Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Relembra o “Massacre da
Sé” de 2004, em São Paulo, com 7 mortos e 8 feridos.
• 1974: nasce, em Rondônia, Almir Narayamoga Suruí. Com 17 anos assumiu a liderança do seu povo, cuja população havia se reduzido a 6% desde o primeiro contato
com os brancos em 1968. Em 10/04/2013 foi nomeado Herói da Floresta pela ONU,
entre diversos outros prêmios por sua atuação em defesa da floresta e do seu povo.
23 de agosto
• Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição (UNESCO).
Relembra o início, em 1791, da Revolução Haitiana, considerada a revolta de escravos mais bem sucedida da História, culminando na independência do país em
01/01/1804. Ver também 25/03.
• 1948: criado em Amsterdam o CMI - Conselho Mundial de Igrejas - referência mundial do ecumenismo de origem evangélica, hoje sediado em Genebra, na Suíça.
24 de agosto
• Dia de Oxumaré (algumas linhas afro-brasileiras) e de São Bartolomeu (catolicismo).
• 1968: início da 2ª Conferência Geral do Episcopado Latinoamericano (Conferência de
Medellín), que afirmou a opção preferencial pelos pobres como aplicação das diretrizes
do Concílio Vaticano II na realidade social da América Latina (ver também 11/10).

AGOSTO
1º de agosto
• Dia da Amamentação ou Aleitamento Materno, abrindo a Semana da Amamentação
(dias 1 a 7), instituídos pela UNICEF e OMS.
2 de agosto
• 2013: a Lei 12.847 institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura,
regulamentado pelo Decreto 8154 do mesmo ano. O primeiro Comitê previsto por
esta lei tomou posse em 25/07/2014. Ver também 26/04.
5 de agosto
• Dia Nacional da Saúde, instituído pela Lei 5.253/1967 relembrando o nascimento
do médico sanitarista Oswaldo Cruz em 1872. Ver também 31/03.
• 2013: Promulgado o Estatuto da Juventude - Lei 12.852, direcionado às questões
das pessoas de 15 a 29 anos. Entre outros pontos, o Estatuto integra instituições
anteriores no Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE (ver também 30/06).
6 de agosto
• 1945: a bomba atômica é usada pela primeira vez contra seres humanos, lançada
pelos EUA sobre a cidade japonesa de Hiroshima, causando a morte instantânea de
200 mil pessoas, fora as vítimas posteriores da radiação. Em 09/08 foi usada pela
segunda e última vez contra seres humanos (até a data desta publicação) na cidade
de Nagasaki.
7 de agosto
• 2006, Brasil: promulgada a Lei Maria da Penha (nº 11.340), contra a violência
doméstica e familiar, especialmente a contra mulheres.
9 de agosto
• Dia Internacional dos Povos Indígenas, instituído pela Assembleia Geral da ONU em
1994.
10 de agosto
• 1974: Frei Tito de Alencar Lima, que aos 18 anos havia sido presidente da Juventude Estudantil Católica, suicida-se aos 28 devido aos transtornos deixados pelas
torturas sofridas em 1969-70 nas prisões da ditadura militar.
11 de agosto
• 1937: fundação da União Nacional dos Estudantes - UNE.
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25 de agosto
• 2009: oficializada no Brasil pelo Decreto 6949 a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pela ONU em 13/12/2006.
• Krishna Janmashtami ou Krishna Jayanti, festa do aniversário de Krishna em 2016
(hinduísmo). No Norte da Índia, comemorado um dia depois.
26 de agosto
• 1789: a Assembleia Constituinte da França Revolucionária aprova a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, que em 1948 serviu de base para a atual Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ver também 03/11.
28 de agosto
• 1979: promulgada a Lei da Anistia para condenados pelo regime militar (nº 6.683).
• 2014: a Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP) determina que os visitantes em presídios sejam inspecionados por meios
eletrônicos, vedando sua exposição a situações vexatórias.
29 de agosto
• Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Data instituída no 1º SENALE - Seminário Nacional de Lésbicas, realizado no Rio de Janeiro em 29/08/1996. Também tem sido
referido por alguns como “da visibilidade lésbica e bissexual”, enquanto outros apontam 23/09 como dia de visibilidade bissexual.

SETEMBRO
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
7 Independência do Brasil • 8 Aniversário de Vitória
Em data desconhecida, em setembro
1791: Olympe de Gouges propõe uma “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã” à Assembleia da França Revolucionária, para fazer par com a dos direitos “do
Homem e do Cidadão”, instituída dois anos antes. Ver também 26/08 e 03/11.
3 de setembro
• 1943: nascimento do líder xavante de Mário Juruna, primeiro deputado indígena no
Brasil.
4 de setembro
• 1850: promulgada a Lei Euzébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravos para o
Brasil e dentro dele.
5 de setembro
• 1908: nasce Josué de Castro, médico, antropólogo e político que dedicou sua vida
ao combate à fome no mundo. Foi o primeiro presidente da FAO - Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
• 2013: instituído pela Lei 5.073 o Conselho Municipal de Enfrentamento à Discriminação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e de Promoção de Direitos, da cidade de Cariacica - primeiro conselho LGBT no estado do Espírito Santo.
• Início do Festival Ganesh Chaturthi em 2016 (hinduísmo).
7 de setembro
• 1822: o Brasil separa-se politicamente de Portugal.
8 de setembro
• 1551: fundação da Vila Nova do Espírito Santo, que depois passou a se chamar
Vitória, hoje capital do Estado do Espírito Santo, onde é feriado municipal (Lei
1.732/1967) com o nome de Dia de Nossa Senhora da Vitória (celebrada em 15/08
em alguns outros lugares).
• Dia Mundial da Alfabetização - instituído pela UNESCO em 1990 na Conferência
sobre Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia.
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• 2001: lançada na África do Sul a “Declaração de Durban”, ou Declaração e Programa
de Ação da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância.
09 de setembro
• 2015: Lei 13.163 torna obrigatória a oferta do Ensino Médio nos presídios do país.
10 de setembro
• Eid al-Adha, Festa do Sacrifício - celebração islâmica da bondade e perdão. Início
ao pôr do sol de dia 10, até o pôr do sol de dia 14 [data para 2016 - ano islâmico
1437].
• Nayrouz: Ano Novo para a Igreja Cristã Ortodoxa Copta (egípcia).
• Enkutatash: Ano Novo para a Igreja Cristã Ortodoxa Etíope.
12 de setembro
• 1977: morre, em decorrência de tortura pela polícia sul-africana, o líder estudantil
Steven Biko, nascido em 1946, criador do Movimento Consciência Negra.
13 de setembro
• 2007: promulgada a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas.
14 de setembro
• 1833: lançado no Rio de Janeiro “O Homem de Cor”, primeiro jornal da imprensa
negra brasileira.
• 2011: a Fundação Mario Benedetti, do Uruguai, concede seu primeiro Prêmio Internacional de Direitos Humanos e Solidariedade ao ativista indígena Leonard Peltier, do
povo lakota, nos EUA, na qualidade de preso político mais antigo do continente. Leonard está preso desde 1977, quando foi condenado sem provas, aos 33 anos.
15 de setembro
• Dia Internacional da Democracia - instituído pela Assembleia Geral da ONU em
2007, nos 10 anos da adoção da Declaração Universal sobre Democracia pela União
Interparlamentar.
• 1995: emitida a Declaração de Beijing com Plataforma de Ação para a igualdade de
direitos da mulheres, pela IV Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres.
• Ananta Chaturdasi (final do festival Ganesh Chaturthi) em 2016 (hinduísmo, jainismo).

19 de setembro
• 1921: nasce Paulo Freire, alfabetizador e filósofo da educação, e o intelectual brasileiro de maior reconhecimento internacional. A Lei 12.612, de 13/04/2012 o declarou Patrono da Educação Brasileira.
20 de setembro
• 2012: Lei 9.911 institui no Espírito Santo a Comissão Estadual da Memória e da
Verdade.
21 de setembro
• Dia da Árvore (no Brasil).
• Dia Internacional da Paz (ONU).
• Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (instituído em Encontro Nacional
em 1982 e oficializado pela Lei 11.133/2005). Ver também 03/12 e 13/12.
• Dia Estadual do Combate ao Extermínio de Jovens - parte da Semana Estadual de
Debate contra o Extermínio de Jovens, a ser realizada no Estado do Espírito Santo,
conforme a Lei 9.646/2011, na quarta semana do mês de setembro de cada ano.
22 de setembro
• Equinócio: Sol se encontra perpendicularmente sobre a linha do Equador às
11h21: início da Primavera do Hemisfério Sul em 2016.
23 de setembro
• Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças.
Instituído pela Conferência Mundial da Coligação contra o Tráfico de Mulheres realizada em Dhaka, Bangladesh, 1999, relembrando a promulgação em 1913 da “Lei Palacios”, na Argentina, primeira a punir a promoção da prostituição de menores. Ver
também 18/05 e 25/10.
• Dia de Visibilidade da Bissexualidade - proposto nos EUA em 1999, reconhecido
pela Associação Internacional de Gays e Lésbicas (ILGA) e já celebrado em diversos
países de todos os continentes. Ver também 29/08.
26 de setembro
• Dia de São Cosme e São Damião (catolicismo).
• Festa de Ibeji ou de Erê (tradições afro-brasileiras).
• Dia Nacional do Surdo, oficializado pela Lei 11.796/2008. (O Dia Mundial é celebrado no último domingo de setembro).
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27 de setembro
• Dia Nacional da Doação de Órgãos.
• Meskel: festa da Verdadeira Cruz no cristianismo etíope.
• 2011: o líder kayapó Raoni, nascido em 1930, recebe o título de cidadão honorário
de Paris por suas lutas em defesa de seu povo e da floresta amazônica.
28 de setembro
• 1871, Brasil: a Lei do Ventre Livre concede a liberdade ao novos filhos das escravas.
• 1885, Brasil: a Lei dos Sexagenários concede liberdade aos escravos com 65 anos
ou mais.
29 de setembro
• Dia de São Miguel Arcanjo, considerado importante em diversas crenças.
30 de setembro
• Dia de São Jerônimo (catolicismo).
• Festa de Xangô (também celebrado em 24 e 29 de junho e em todo o mês de
setembro).

OUTUBRO
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
12 Nossa Senhora Aparecida
1º de outubro
• Dia Internacional por uma Terceira Idade Digna, ou Dia dos Idosos (Nacional e
Internacional - anteriormente comemorado no Brasil em 27/02). Ver também 15/06.
• 2003: sancionado no Brasil o Estatuto do Idoso (Lei 10.741).
• Hégira [data para 2016]: início, ao pôr do sol, do Ano Islâmico 1438. (O calendário
islâmico retrocede 11 dias a cada ano, em relação ao nosso).
2 de outubro
• 1869: nasce na Índia Mohandas Karamchand Gandhi, que desenvolveu formas de
ação política não violentas, tendo liderado sua aplicação em lutas pelos direitos humanos e pela independência na África do Sul e na Índia. Assassinado em 1948, ficou
conhecido como “mahatma” (grande alma).
• 1997: a trabalhadora rural maranhense Pureza Lopes Loyola recebe em Londres o
Prêmio Internacional Anti-Escravidão, por seu trabalho de investigação e denúncia
nesse campo.
• Rosh Hashanah em 2016: início, ao pôr-do-sol, do ano judaico 5777. O festival vai
até o anoitecer de dia 4.
3 de outubro
• 1804: nascimento do codificador Allan Kardec (espiritismo).
• Dia Mundial dos Ostomizados (ver também 16/11).
4 de outubro
• Dia de São Francisco de Assis (catolicismo).
• Dia Mundial dos Animais, relembrando a morte de São Francisco de Assis em 1226.
• 1861: nasce nos EUA Walter Rauschenbusch, introdutor do conceito de Evangelho
Social na teologia protestante, cuja obra influenciou importantes defensores dos
Direitos Humanos como Martin Luther King Jr e Desmond Tutu.
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13 de outubro
• 1978: a Emenda Constitucional nº 11 revoga os Atos Institucionais e Complementares do regime militar que estivessem em desacordo com a Constituição de 1967,
inclusive o AI-5 (ver 13/12), mas mantém “isentos de apreciação judicial” os atos
praticados com base neles durante sua vigência – uma imunidade cujos efeitos perduram nas dificuldades institucionais do Brasil até hoje.
16 de outubro
• Começa às 0h o Horário Brasileiro de Verão de 2016-2017.
• Dia Mundial da Alimentação (comemora a fundação em 1945 da Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação - FAO - dedicada ao desafio de
realizar o direito de todos os seres humanos a uma alimentação adequada). Ver
também 05/09.
17 de outubro
• Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, proposto pelo padre francês
Joseph Wresinski em 1987 em uma grande manifestação internacional em Paris, e
adotado pela ONU em 1992.
19 de outubro
• 2012: o Conselho Indígena de Roraima recebe do governo espanhol o prêmio Bartolomé de Las Casas, por seus mais de 30 anos de defesa e promoção dos direitos
da população indígena.
24 de outubro
• Dia Mundial das Nações Unidas (ONU).
25 de outubro
• Dia Internacional Contra a Exploração da Mulher no Trabalho (ONU/OIT).
26 de outubro
• 2004: criado o PPDDH - Programa de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A
Política Nacional a respeito foi regulamentada pelo Decreto 6.044/2007. O ES instituiu o PPDDH em nível estadual mediante a Lei 8.233/2005.

5 de outubro
• Dia de São Benedito, o Negro.
• Dia de Ossaim (religiões afro-brasileiras).
• 1897: final da Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, onde mais de 20 mil civis
foram massacrados, provavelmente a mais grave violação de direitos humanos cometida pelo Estado brasileiro em sua história.
• 1988: promulgada a atual Constituição Federal Brasileira, que contém grandes
avanços na definição de direitos individuais e sociais.
7 de outubro
• Início do festival hinduísta Durga Puja, que prossegue até dia 11 [data para 2016].
11 de outubro
• Dia de São João XXIII, relembrando o dia de 1962 em que esse papa abriu o Concílio Vaticano II, o qual vinculou fortemente a Igreja Católica às questões do ecumenismo e dos Direitos Humanos. Ver também 11/04 e 15/05.
• Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física (ver também 30/03, 26/09 e 03/12).
• 1825: Maria Firmina dos Reis nasce em São Luís, MA. Professora concursada, enfrentou discriminação por suas condições de afrodescendente e filha bastarda. Úrsula,
de 1959, além de ser o primeiro romance brasileiro escrito por uma mulher, é também
a primeira obra brasileira que prioriza a perspectiva dos personagens negros. Faleceu
em 1917 deixando também contos, poesia e canções. (V. também 28/03).
• 2007: o Decreto Presidencial 6.231 institui o PPCAAM - Programa de Proteção a
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte.
12 de outubro
• Dia da Criança (instituído no Brasil em 1924).
• Início da Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância (Lei
11.523/2007).
• Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil para o catolicismo.
• Yom Kippur, Dia da Reconciliação judaico (do pôr do sol de dia 11 ao anoitecer de
12 - data para 2016 / ano judaico 5777).
• 1492: chegada de Colombo às terras hoje chamadas de América, início de um
período de desrespeito aos direitos humanos em escala nunca antes vista (extermínio
e/ou opressão das populações indígenas e africanas).
19

30 de outubro
• Dia Nacional da Juventude (DNJ) para o catolicismo brasileiro, instituído em 1985
(último domingo de outubro). Ver também 12/08.
• Diwali, festa das luzes do hinduísmo [data para 2016].
31 de outubro
• Dia da Reforma Protestante. Relembra a publicação da 95 teses de Lutero na porta
do Castelo de Wittenberg em 1517 (há 499 anos), protestando contra problemas que
havia identificado na Igreja Católica.

NOVEMBRO
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
2 Finados • 15 Proclamação da República
1º de novembro
• Dia de Todos os Santos (catolicismo).
2 de novembro
• Dia dos Finados (catolicismo).
• Dia de Omulu ou Obaluaiê (em algumas linhas afro-brasileiras).
3 de novembro
• Comemoração tradicional do Direito de Voto para a Mulher no Brasil. Também comemorado em 24/02, aniversário de sua instituição em 1934.
• 1793: guilhotinamento de Olympe de Gouges, mártir da igualdade de direitos das
mulheres. Em setembro de 1791 Olympe havia proposto à Assembleia da França
Revolucionária uma “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”.
9 de novembro
• 2006: divulgados os Princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da Legislação
Internacional de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade de
Gênero.
10 de novembro
• 1969: o governo do General Médici proíbe, em toda a imprensa brasileira, notícias
sobre indígenas, movimento negro, discriminação racial, guerrilha e esquadrão da
morte.
11 de novembro
• 1890: promulgação da 1ª Constituição do Estado do Espírito Santo.
12 de novembro
• Nascimento de Bahá’u’lláh (Fé Bahá’i).
13 de novembro
• 1935: nascimento Herbert José de Sousa, o sociólogo Betinho, criador da Ação da
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida (ver também 05/02).
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• Data prevista no Calendário Municipal da Serra, ES, para o Manifesto (Parada)
LGBT em 2016, conforme estabelecido no pela Lei 4.166/2014 (domingo mais próximo a 15/11).
14 de novembro
• Dia Nacional da Alfabetização (instituído em 1930 na data da criação do então
Ministério da Educação e Saúde Pública). Ver também 08/09.
15 de novembro
• Dia da Proclamação da República no Brasil.
• Dia da Umbanda, oficializado em numerosos estados e municípios brasileiros. Relembra a fundação dessa religião por meio de Zélio Fernandino de Morais, em 1908,
no Estado do Rio de Janeiro.
16 de novembro
• Dia Nacional dos Ostomizados (Lei 11.506/2007). Ver também 03/10.
• 1982: fundado em Huampaní, Peru, o CLAI - Conselho Latinoamericano de Igrejas,
referência do ecumenismo de iniciativa evangélica no continente.
17 de novembro
• 2011: lançado no Brasil o Plano Nacional para Pessoas com Deficiência.
18 de novembro
• 2011: sancionada a Lei 12.527 (Lei do Acesso à Informação).
• 2011: sancionada a Lei 12.528 que institui a Comissão Nacional da Verdade, encarregada de apurar violações aos Direitos Humanos no Brasil entre 1946 e 1988.
19 de novembro
• 1890: Rui Barbosa manda queimar todos os documentos relativos à escravidão
conservados no Ministério da Fazenda, causando prejuízo incalculável à historiografia
brasileira.
20 de novembro
• Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (nome atualizado pela Lei
12.519/2011). Relembra morte em combate, em 1695, do líder negro Zumbi dos
Palmares , segundo nome incluído na Galeria dos Heróis Nacionais (logo após o de
Tiradentes) em 21/03/1997.
• Dia Internacional da Criança. Relembra a adoção pela ONU da Declaração Universal
dos Direitos da Criança (1959) e da Convenção dos Direitos das Crianças (1989,
oficializada no Brasil pelo Decreto Presidencial 99.710/1990).

• Dia Internacional da Memória Trans, inspirado pelo assassinato, em 1998, de Rita
Hester, mulher trans negra muito estimada na comunidade de Allston, Massachusetts.
(Em inglês: TDoR - Transgender Day of Rememberance).
22 de novembro
• 1910: início da Revolta da Chibata, em que 2400 homens do mar liderados pelo
marinheiro negro João Cândido mantiveram a cidade do Rio de Janeiro sob mira dos
canhões por cinco dias, exigindo o fim dos castigos físicos na marinha brasileira.
• 1969: assinada a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica).
24 de novembro
• Dia de Ação de Graças (4ª quinta-feira de novembro; protestante; principal feriado
religioso dos EUA; existe oficialmente também no Brasil por lei de 1949).
25 de novembro
• Dia Internacional contra a Violência às Mulheres (instituído pela ONU na Convenção
de Belém do Pará, de 1995). Ver também 08/03, 25/07, 07/08, 15/09, 23/09,
25/10, 06/12 e 18/12.
27 de novembro
• Início do Advento em 2016 (período de celebração cristã iniciado quatro domingos
antes do Natal).
30 de novembro
• 1982: criação do CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, dedicado à
promoção do diálogo inter-religioso, com participação de igrejas evangélicas históricas e da católica romana.
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8 de dezembro
• Festa de Oxum em algumas linhas afro-brasileiras; Dia da Imaculada Conceição de
Nossa Senhora (catolicismo); feriado em diversos municípios do ES.
• Boddhi: comemoração da iluminação de Buda.
10 de dezembro
• Dia Mundial dos Direitos Humanos, rememorando a aprovação e proclamação pela
ONU, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ver também 16/12.
• 1984: adoção, pela ONU, da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (oficializada no Brasil pelo Decreto 40 de
15/02/1991).
11 de dezembro
• Dia da Bíblia em 2016 (2º domingo de dezembro - evangélicos brasileiros).
12 de dezembro
• Milad um Nabi: comemoração, por algumas linhas do islamismo, do aniversário do
profeta Muhammad ou Maomé (algumas linhas o comemoram 5 dias mais tarde, e
outras não o comemoram) [data para 2016, ano islâmico 1438].
13 de dezembro
• Dia de Ewá (algumas linhas afro-brasileiras).
• Dia Nacional do Deficiente Visual (Decreto 51405/1961).
• 1968: o AI-5 - Ato Institucional nº 5 do governo militar iniciado com o golpe de
1964 - praticamente suspende os Direitos Humanos no Brasil, oferecendo cobertura
oficial a todo tipo de abusos de poder por parte ou com cumplicidade de agentes
públicos. Ver também 13/10.
• 2006: promulgada a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências (ONU), oficializada no Brasil pelo Decreto Presidencial
6949/2009. Ver também 21/09 e 03/12.
15 de dezembro
• 1993: divulgada a outorga do Prêmio de Direitos Humanos da Fundação Reebok
ao videomaker Siã Kaxinawá (nascido em 1964) por seus documentários sobre seu
povo (também chamado caxinauá ou huni kui) do estado do Acre.
• 2010: a Portaria Interministerial nº 2 estabelece as Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública

DEZEMBRO
FERIADOS A ASSINALAR NESTE MÊS
(datas em azul na lista principal)
25 Natal
1º de dezembro
• Dia Mundial de Luta contra a Aids (instituído pela ONU e OMS em 1987).
• 1955: prisão da costureira Rosa Parks nos EUA, por se recusar a ceder o lugar a
um branco no ônibus, dando início ao boicote das empresas de ônibus por mais de
um ano, liderado por Martin Luther King. 41 anos depois Rosa foi homenageada com
a Medalha Presidencial pela Liberdade.
2 de dezembro
• Dia do Imigrante (comemorado por outros em 25/06).
• Dia Internacional pela Abolição da Escravidão. Relembra a adoção pela ONU, em
1949, da Convenção pela Supressão do Tráfico de Pessoas e Exploração da Prostituição Alheia.
• 2004: Decreto Presidencial 5296 promove a acessibilidade para pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
3 de dezembro
• Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (instituído pela ONU em
14/10/1992). Ver também 21/09 e 13/12.
4 de dezembro
• Festa de Iansã ou Oyá em algumas linhas afro-brasileiras.
• Dia de Santa Bárbara (catolicismo).
5 de dezembro
• 1824: a Constituição imposta unilateralmente ao país por Dom Pedro I proíbe que
negros e hansenianos frequentem escolas no Brasil.
6 de dezembro
• Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres
(Lei 11.489/2007).
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16 de dezembro
• 1689: o Parlamento Britânico emite a Declaração de Direitos (Bill of Rights), limitando os poderes do rei.
18 de dezembro
• 1979: aprovada pela ONU a CEDAW - Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher (ratificada pelo Brasil em 02/02/1984,
depois incorporada ao Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e com reconhecimento ampliado pelo Decreto 4377/2002).
19 de dezembro
• 1966: a ONU adota o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC) e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP),
dois documentos com força de lei que, juntamente com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos proclamada em 10/12/1948, passam a constituir a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Ver também 06/07.
20 de dezembro
• 1985: a Lei 7.437 substitui a Lei Afonso Arinos, de 1951, na caracterização da
discriminação por “raça, cor, sexo ou estado civil” como contravenção penal. A discriminação só veio a ser reconhecida como crime em 05/01/1989, pela Lei Caó.
• 1995: criado o Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Espírito Santo - CEDHES - pela Lei 5.165.
21 de dezembro
• Solstício: Sol se encontra perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio às
08h44 (hora de verão): inicio do Verão do Hemisfério Sul em 2016.
• 1998: a Lei 5.780 institui a Política Estadual do Idoso e o Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do ES - CEDDIPI.
• 2009: o atual Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) é instituído pelo
Decreto Presidencial 7037.
22 de dezembro
• 1988: assassinato de Chico Mendes, seringueiro e militante social e ambiental do
Acre nascido em 1944, que propôs o desenvolvimento das populações tradicionais
amazônicas (indígenas, extratores de látex, castanha e babaçu, ribeirinhos) sem
destruição do ambiente natural, através da criação de reservas extrativistas.
• 2003: promulgado o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826).

23 de dezembro
• 1989: assassinato do Padre Gabriel Maire, nascido na França em 01/08/1936,
principal liderança das Comunidades Eclesiais de Base de Cariacica, ES, e defensor
das famílias desabrigadas então assentadas na área que hoje leva seu nome.
• 2009: o Decreto Presidencial 7053 institui a Política Nacional para a População em
Situação de Rua.
25 de dezembro
• Natal (celebração do nascimento de Jesus) no cristianismo ocidental. A maior parte
do cristianismo oriental o comemora 13 dias mais tarde.
28 de dezembro
• Kullubi: festa de São Gabriel no cristianismo etíope.
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