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Para refletir:

Datas comemorativas:

Há pessoas que choram por saber que as rosas
têm espinhos. Há outras que sorriem por saber
que os espinhos têm rosas!
Machado de Assis
Aniversariante do mês:
Rafael (3 anos)

24/11

A Magia dos Contos de Fada:

1) Dia de Todos os Santos:
2) Dia de Finados:
3) Dia Nacional da Cultura:
4) Dia da Proclamação da República:
5) Dia Internacional para a Tolerância
6) Dia da Bandeira:
7) Dia da Consciência Negra (Zumbi):
8) Dia da Música e do Músico:
9) Dia Nacional de Ação de Graças:

01/11
02/11
05/11
15/11
16/11
19/11
20/11
22/11
28/11

Evento do mês:

Conto do mês: João e Maria (Irmãos Grimm)

Festa da República e da Bandeira do Brasil

19/11

Mensagem do mês:
DIA INTERNACIONAL PARA A TOLERÂNCIA

“Em um mundo cada vez mais globalizado – no qual as sociedades se tornam mais diversas – a tolerância
desempenha um papel central na convivência entre todos”, disse o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, em sua
mensagem para marcar o Dia Internacional da Tolerância. “Em um contexto de pressões econômicas e sociais, alguns
tentam explorar os temores e destacar as diferenças, para inflamar o ódio às minorias, aos imigrantes e às pessoas
desfavorecidas”, acrescentou.
O Secretário-Geral sublinhou que a tolerância não é apenas um caminho para a convivência pacífica, mas também um
motor de criatividade e inovação, uma vez que permite que as culturas compartilhem valores e um fluxo livre de ideias.
A partir de 1996, a Assembleia Geral da ONU convidou os Estados-Membros a observar o Dia Internacional para a
Tolerância, em 16 de novembro de cada ano, com atividades voltadas tanto para os estabelecimentos de ensino
quanto para o público em geral. A ação seguiu a partir do Ano das Nações Unidas para a Tolerância, em 1995,
proclamada pela Assembleia em 1993 por iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO).
Em sua mensagem para o dia, a Diretora-Geral da UNESCO, Irina Bokova, ressaltou que as sociedades evoluem
rapidamente e se multiplicaram os laços que ligam as pessoas, ao mesmo tempo, tornando as diferenças mais
visíveis, o que pode ser uma fonte de mal-entendidos e tensão. “Com maior proximidade vieram novas ameaças que
são exploradas por aqueles que buscam aprofundar as divisões”, Bokova disse. “O ‘local’ é apenas um clique de
distância do” global “na era digital, e isso cria novas vulnerabilidades imprevisíveis para todas as sociedades”.
ONU, em 16 de novembro de 2012.
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