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MAIO é o quinto mês do calendário gregoriano e o terceiro dos sete meses que têm 31 dias.
Para os católicos romanos, este mês é dedicado especialmente à Virgem Maria.
Em latim, Maius foi nomeado em homenagem à deusa grega Maya, mãe de Hermes
identificada na mitologia romana com a deusa da fertilidade.
O MÊS COMEÇA com o Dia do Trabalhador, data celebrada em vários países do mundo. O dia
faz memória a uma greve de trabalhadores que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos,
em 1886, por melhores condições de trabalho.
EM 1º DE MAIO também se comemora o Dia da Literatura Brasileira. A data foi escolhida por
conta do aniversário de José de Alencar, célebre romancista autor de clássicos como “O
Guarani” (1857), “Iracema” (1865), “Senhora” (1875).
NO SEGUNDO DOMINGO DE MAIO - é comemorado o Dia das Mães. Com inspiração na
celebração criada nos Estados Unidos, no início do século XX, o Dia das Mães passou a ser
comemorado no Brasil, no governo de Getúlio Vargas e, atualmente, é a segunda festividade
mais lucrativa para o comércio, perdendo apenas para o Natal.
O MÊS tem outras datas ligadas às famílias: dia 15 é o Dia Internacional das Famílias e o dia
25, o Dia Nacional da Adoção. Entre as profissões que têm seu dia comemorado neste mês
estão Artistas plásticos (8), Enfermeiros (12), Físicos (19) e Geógrafos (29).
OUTRA DATA da história brasileira que completa 134 anos neste mês é o Dia da Abolição da
Escravatura no Brasil, em 13 de maio, data da Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel.
O MÊS AINDA TRAZ dias que tratam da luta contra a discriminação e violações, como o Dia
Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia e o Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, respectivamente, 17 e 18 de maio.
Também no dia 18 é lembrado o Dia da Luta Antimanicomial.

PARA OS CINÉFILOS, amigos do Cinema, dia 4 de maio é o Dia de Star Wars – dia em que se
celebram a saga Guerra nas Estrelas, de George Lucas. Lançada em 1977, a saga continua
fazendo sucesso. A data foi escolhida pelos fãs graças a um trocadilho a partir de uma frase
que geralmente é falada no filme. A frase é "Que a força esteja com você", que em inglês é
"May the force be with you", e no trocadilho virou "May the fourth be with you" (tradução:
Que o 4 de maio esteja com você).
DIA DA MATEMÁTICA - 6 DE MAIO - A data corresponde ao dia do nascimento de Júlio César
de Mello e Souza (1895-1974), professor, matemático e escritor brasileiro que usava o
pseudônimo Malba Tahan.
O DIA DO SILÊNCIO, 7 de maio, salienta a importância do silêncio. A data lembra os malefícios
causados pelo excesso de ruídos, que podem resultar em poluição sonora. Além de problemas
auditivos, a poluição sonora também pode provocar alterações no sono, depressão, entre
outros.
O MÊS TERMINA com datas muito importantes: Dia nacional de combate ao glaucoma, 26 de
maio. Este dia tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o glaucoma, que é o
aumento da pressão interna do globo ocular. Trata-se de uma oportunidade para conhecer a
existência da doença e alertar especialmente para sintomas, prevenção e tratamento; e Dia
nacional da Mata Atlântica, 27 de maio - data que chama as pessoas a refletirem sobre a
importância de proteger esse bioma brasileiro que está bastante ameaçado. A comemoração
foi instituída pelo Decreto de 21 de setembro de 1999 e recorda a Carta de São Vicente, escrita
pelo Padre José de Anchieta. Nela se encontra uma descrição detalhada da Mata Atlântida.
Atividade Cultural: Realizar saraus com histórias de Malba Tahan, poemas ao dia das Mães.
Atividade Comunitária: focar atividades ligadas às datas mencionadas. Aproveitar o Dia
nacional de combate ao glaucoma para ações voltadas a VISÃO.
_____________________________________________________________________

Até o próximo boletim!

Lembrete: Aguardamos os registros das Atividades dos diversos clubes no Mylions; reportar as
atividades de serviço é “Amor em Ação”.

