
 

 

Datas comemorativas do mês de Julho 

(foto de um calendário, os dias do mês) 

Dentro do mês de Julho, temos diversas datas comemorativas, entre elas estão, Dia do Hospital,Dia do Escritor, 

Dia do protetor da Floresta, Dia do Agricultor,Dia do Bombeiro,Dia do Futebol. Abaixo, serão listadas algumas  

das mais importantes. 

09 de Julho – Revolução Constitucionalista de 1932  

(foto: cartaz da Revolução Constitucionalista, mostra um guarda vestido de branco, fardado, tocando uma 

trombeta e as bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo. No cartaz está escrito: “Paulistas às armas! E a sigla 

M.M.D.C.) 

No dia 09 de julho, São Paulo comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. A data, transformada em 

feriado civil em 1997, marcou o início de um dos principais episódios da história do estado. Sua importância está 

evidente em toda a cidade: duas avenidas carregam nomes que remetem à revolta (9 de julho e 23 de maio) e 



 

 

monumentos como o Obelisco do Ibirapuera prestam homenagens ao mártires da chamada “Guerra Paulista.” 

A Revolução foi um levante armado da população de São Paulo que, entre os meses de julho e outubro de 1932, 

combateu as tropas do governo federal. A reivindicação central do movimento era a destituição do governo 

provisório de Getúlio Vargas, que dois anos antes assumira o poder no país, fechando o Congresso Nacional e 

abolindo a Constituição. O levante é chamado de “constitucionalista” porque São Paulo pedia a promulgação de 

uma nova constituição federal.  

 

 15 de Julho – Dia do Homem 

(foto: desenho de um bigode preto com a inscrição: Feliz dia do Homem  embaixo) 

Em 15 de julho é celebrado, no Brasil, o Dia do Homem. Entretanto, essa mesma data é comemorada por muitas 

nações do exterior aos 19 dias do mês de novembro. Ambas as datas têm o propósito de chamar a atenção da 

sociedade para problemas e circunstâncias que possam atingir, em especial, o sexo masculino. Um exemplo 

desse tipo de conscientização diz respeito ao câncer de próstata, que atinge grande parcela da população 

masculina de todo o mundo. Outras doenças relacionadas com o uso do tabaco e de bebidas alcoólicas também 

são colocadas em questão na oportunidade desse dia. 

Outro dos objetivos da reflexão que propõe o Dia do Homem é a igualdade entre os gêneros masculino e 

feminino. O alvo principal dessa proposta é a mudança de comportamento com relação a muitas posturas 

colocadas, tanto por condutas machistas quanto por condutas do radicalismo feminista, que tendem a restringir 

o debate da valorização profissional e social da mulher e do papel fundamental que o homem desempenha 

nesse processo. 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/doencas/cancer-prostata.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

20 de Julho – Dia do Amigo  

(foto: fundo branco, com 12 bonequinhos , meninos e meninas de mãos dadas e com a inscrição: “20 de Julho Dia do 

Amigo) 

No Brasil, Uruguai e Argentina, a data é comemorada no dia 20 de julho, apesar da sugestão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas de que todos os países-membros celebrassem o Dia Internacional da Amizade, ou Dia 

do Amigo, no dia 30 de julho (vale ressaltar que não existe distinção entre o Dia do Amigo e o Dia Internacional 

da Amizade). A escolha da data foi impulsionada pelo médico paraguaio Ramón Artemio Bracho, fundador da 

Cruzada Mundial da Amizade, campanha que visava à difusão da cultura de paz ao realçar a importância da boa 

convivência entre os povos. Todo dia 30 de julho o médico conclamava paraguaios a reunirem-se para realizar 

diversas atividades sociais e culturais, com o propósito de oferecer ajuda mútua, fortalecendo assim os valores da 

amizade.  

 

26 de Julho – Dia dos Avós 



 

 

(foto: Um casal de avós e dois netos  ao lado de uma árvore. Dos galhos desta árvore, estão escritos  “amor, 

experiência, sabedoria, carinho e afeto. Em cima, a inscrição “Dia dos Avós) 

 

Nos núcleos familiares, de maneira geral, a figura dos avós é uma das mais queridas e respeitadas (ainda que, 

infelizmente, essa não seja a realidade de todas as famílias). Do mesmo modo que há dias para homenagear 

nossos pais e mães, há também um dia especial para estar junto e prestar homenagens aos nossos avós. Esse dia 

é 26 de Julho! 

Para compreendermos a origem do dia dos avós, é necessário que nos remetamos à biografia de Jesus de 

Nazaré, o Cristo. O dia 26 de julho foi escolhido pelo papa Paulo VI, no século XX, para homenagear os pais de 

Maria, mãe de Jesus, chamados Ana e Joaquim. Esses dois personagens históricos e bíblicos foram canonizados 

no século XVI pelo papa Gregório VIII por serem pais da mãe de Cristo e por terem-na concebido. Santa Ana e 

São Joaquim, os avós de Jesus, ao longo dos séculos, receberam comemorações festivas em diversas datas 

diferentes, mas Paulo VI houve por bem determinar o dia 26 como a data definitiva. 

 O ser idoso, em grande parte, é fonte de inspiração e de sabedoria. O dia dedicado aos avós constitui uma 

oportunidade para meditar sobre isso, sobre o futuro que a todos aguarda e sobre que caminhos traçaremos em 

nossa vida. 

Informação 

Smartphone mal usado pode afetar a saúde  



 

 

(foto: várias  pessoas paradas na rua, no meio da cidade, usando o celular) 

Que ficar o tempo todo trocando mensagens acaba isolando as pessoas do convívio social já se sabe. A novidade 

vem agora de especialistas da saúde: o uso constante e errado dos aparelhinhos acarreta problemas posturais e 

tendinite. A explicação é simples: pelo tamanho reduzido do smartphone, o polegar acaba sendo usado para 

digitar, navegar e segurar o aparelho. Explica o ortopedista Antônio Carlos da Costa, especialista em cirurgia de 

mão, em entrevista à Jovem Pan Online. “Diferente dos outros dedos, muito ágeis, o polegar não é. Quando 

seguro um celular uso o polegar para digitar de uma maneira que precisa chegar à adução máxima – posição 

muito ruim para os tendões. Devido aos movimentos repetitivos, os tendões ficam tensos dentro do túnel do 

Carpo, começa a haver um atrito que provoca inflamação e dor. É a chamada tenossinovite estenosante”. Mas o 

uso em excesso do celular, bem como do tablet, tem outro agravante, as posições inadequadas do corpo – do 

ombro, do pescoço e da cabeça. A fisioterapeuta Amanda Hiunes Rodriguez, da Clínica Vivenciar Studio do 

Movimento, em São Paulo, cita a posição anteriorizada e fletida da região do pescoço e o levantamento de 

ombro, que favorece a compressão de nervos cervicais podendo causar parestesia (sensação de formigamento) 

de braços e mãos, fraqueza muscular, boca seca, enxaquecas, além de encurtamento muscular e rigidez. “A 

alteração se dá principalmente na cintura escapular, que engloba alterações na coluna cervical e articulação do 

ombro. Isso ocorre, pela manutenção da isometria dos membros superiores e anteriorização da cabeça de forma 

constante. Além dessa alteração biomecânica, o que implica um impacto maior é o aumento do tempo 

concentrado nesses aparelhos, forçando a musculatura ocular, o que causa vista cansada e outros distúrbios 

como dores de cabeça”. Como recomendação, a fisioterapeuta sugere que os usuários se policiem ao usar os 

aparelhos, adotando uma postura ereta e os ombros relaxados. Além disso, é importante realizar pausas e 

alongamentos ao longo do dia para descanso da concentração, visão e permitir o relaxamento dos membros 

superiores e a mudança de posição do corpo. Os alongamentos devem ser específicos para a região da cintura 



 

 

escapular, punho e mãos e serem realizados com frequência, tendo ou não desconforto, para que atuem como 

prevenção de encurtamentos musculares e tensões. 

Participação ASAC 

Dia 23 de Julho, no Auditório Ubaldino do Amaral do Jornal Cruzeiro do Sul, houve a Apresentação do Programa 

Estadual de Prevenção e Combate a violência contra a pessoa com deficiência. Participaram a Assistente Social 

Vanessa e as psicólogas Dinorá e Márcia. 

No dia 24 de Julho, a Assistente Social Vanessa Braga e a Alessandra, foram receber doações de cobertores do 

Fundo Social de Solidariedade, na Biblioteca Municipal de Sorocaba. Foram doados 50 cobertores para a ASAC. 

A doação deve ser destinada a assistidos carentes selecionados pela entidade. 

No dia 27 de Julho, os técnicos da ASAC participaram do treinamento da Brigada de Incêndio, realizado na 

ASAC, dado pelo Setor de Segurança Ocupacional. Os técnicos puderam relembrar alguns materiais e ordens a 

serem dadas em caso de emergência; colocando em prática o uso dos extintores e também o ato do abandono 

do local. 

Dia 31 de Julho, os técnicos também participaram da Reciclagem da Brigada de Incêndio, realizada no Auditório 

do BOS, os mesmos foram divididos entre os períodos da manhã e tarde. 
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