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LISTA DE EFEMÉRIDES - DEZEMBRO 2019

DATA EFEMÉRIDE FONTE
ACERVO TV 

EBC

ACERVO 
RÁDIO 

EBC

GERAIS 
PERSONALIDADES

02/12
Nascimento da artista plástica paulista Anita Malfatti (130 

anos)
https://www.ebiografia.

com/anita_malfatti/
TEMAS CORRELATOS 

(DF/SP) SIM (RJ) SIM  (RJ)

02/12
Morte do locutor paulista Luís Lombardi Neto, o Lombardi 

(10 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Lombardi_

(locutor)

02/12

Morte do aristocrata e escritor francês Donatien Alphonse 
François de Sade, o Marquês de Sade

(205 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Marqu%C3%

AAs_de_Sade
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) 

03/12
Nascimento do jornalista e empresário flumimense Roberto 

Marinho (115 anos)
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Roberto_Marinho SIM (DF/RJ) SIM (RJ)

03/12
Morte do pintor francês Auguste Renoir (100 anos) - 

expoente do Movimento Impressionista 

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Pierre-
Auguste_Renoir

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

04/12

Nascimento do músico estadunidense Dennis Wilson (75 
anos) - conhecido principalmente por ter sido um dos 
fundadores e baterista da banda de rock The Beach 

Boys
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Dennis_Wilson

04/12

Morte do matemático, teórico político e filósofo inglês 
Thomas Hobbes (340 anos) - autor das obras "Leviatã" e 

"Do cidadão"
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Thomas_Hobbes

05/12
Nascimento da cantora fluminense, Angela Maria Diniz 

Gonçalves, a Angela Ro Ro (70 anos)
http://www.angelaroro.

com.br/ SIM (DF/RJ/SP) SIM (RJ)

05/12

Morte do jornalista, político e escritor maranhense Humberto 
de Campos (85 anos) - ocupante da cadeira 20 da 

Academia Brasileira de Letras

http://www.academia.org.
br/academicos/humberto-

de-campos SIM (RJ)

06/12
Nascimento dos cartunistas e chargistas paulistas Francisco 

e Paulo Caruso (70 anos)
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Paulo_Caruso SIM (DF/RJ/SP) SIM (RJ)

06/12

Morte do marinheiro gaúcho João Cândido Felisberto, o 
Almirante Negro (50 anos) - foi líder da Revolta da Chibata 

em 1910

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Jo%C3%A3o_C%

C3%A2ndido
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ) SIM (RJ)

07/12

Nascimento da atriz e modelo fluminense Roberta Close (55 
anos) - foi a primeira modelo transsexual a posar nua 

para a edição brasileira da revista Playboy. Também já 
desfilou para inúmeras marcas de moda, incluindo 

Thierry Mugler, Guy Laroche e Jean Paul Gaultier. Além 
da Playboy, também teve destaque em editoriais para 

Vogue
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Roberta_Close
TEMAS CORRELATOS 

(RJ)

08/12
Morte do  compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e 

violonista fluminense Antônio Carlos Jobim (25 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Ant%C3%

B4nio_Carlos_Jobim
SIM (DF/RJ) / TEMAS 
CORRELATOS (SP) SIM (RJ)

08/12

Nascimento do  radialista, apresentador de televisão e 
empresário da noite fluminense Oswaldo Sargentelli (95 

anos)

https://www.
besthomenagens.com.

br/homenageamos-hoje-
oswaldo-sargentelli/ SIM (RJ)

09/12

Nascimento do ator e cineasta estadunidense John 
Cassavetes (90 anos) - frequentemente chamado de o 
"pai do cinema independente dos Estados Unidos", 

tornou-se uma referência no seu país por conta do seu 
estilo autoral 

https://pt.wikipedia.
org/wiki/John_Cassavetes

TEMAS CORRELATOS 
(RJ) 

09/12
Morte do radialista jornalista e político paulista Luiz Carlos 

Alborghetti (10 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Luiz_Carlos_Albor

ghetti

09/12

Nascimento da atriz britânica Judi Dench (85 anos) - 
vencedora de prêmios expressivos como Oscar e 

BAFTA
https://pt.wikipedia.
org/wiki/Judi_Dench

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

09/12

Morte da assistente social paulista Eunice Weaver (50 anos) 
- dedicou-se ao cuidado dos hansenianos, com atuação 
pioneira na oferta de educação aos filhos de pessoas 
com hanseníase. Representou o Brasil em inúmeros 

congressos internacionais sobre o tema, foi a primeira 
mulher a receber, no país, a Ordem Nacional do Mérito, 

no grau de Comendador, e a primeira pessoa, na 
América do Sul, a receber o troféu Damien-Dutton

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Eunice_Weaver SIM (RJ)

10/12
Morte do cantor e compositor cearense Ermenegildo 
Evangelista de Souza, o Catulo de Paula (35 anos)

http://dicionariompb.com.
br/catulo-de-paula SIM (RJ)
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13/12
Morte do crítico, jornalista e musicólogo fluminense Lúcio 

Rangel (40 anos)

http://albumitaucultural.
org.br/notas/reedicao-de-

livro-reune-criticas-de-
lucio-rangel/

TEMAS CORRELATOS 
(RJ)

13/12

Nascimento da enfermeira baiana Anna Justina Ferreira 
Nery, conhecida como Ana Néri (205 anos) - pioneira da 

enfermagem no Brasil
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Ana_N%C3%A9ri
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) 

13/12
Nasicmento do cantor mineiro José Dias Nunes, o Tião 

Carreiro (85 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Ti%C3%

A3o_Carreiro
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ) SIM (RJ)

13/12 Morte do pintor russo Wassily Kandinsky (75 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Wassily_Kandinsk

y
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ/SP) SIM (RJ)

13/12
Nascimento do folclorista, escritor, músico, advogado e 
historiador gaúcho Luiz Carlos Barbosa Lessa (90 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Barbosa_Lessa SIM (DF)

14/12

Morte do político e militar estadunidense George Washington 
(220 anos) - primeiro presidente dos Estados Unidos da 

América

https://pt.wikipedia.
org/wiki/George_Washingt

on

14/12

Nascimento do jornalista e poeta maranhense Odilo Costa 
Filho (105 anos) - foi secretário de Imprensa do 

Presidente Café Filho, diretor da Rádio Nacional e 
Superintendente das Empresas Incorporadas ao 

Patrimônio da União

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Odilo_Costa_Filh

o
TEMAS CORRELATOS 

(RJ)

15/12
Morte do músico de jazz e bandleader estadunidense Glenn 

Miller (75 anos) 
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Glenn_Miller
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) SIM (RJ)

15/12

Nascimento do atleta britânico Harold Abrahams (120 anos) 
- campeão olímpico dos 100 m rasos em Atletismo nos 

Jogos de Paris em 1924, tornou-se extremamente 
popular no fim do século XX

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Harold_Abrahams

15/12

Nascimento do seringueiro, sindicalista, ativista e 
ambientalista acreano Francisco Alves Mendes Filho, o 

Chico Mendes (75 anos)
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Chico_Mendes
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ/SP) SIM (RJ)

18/12

Nascimento da escultora paulista Nicolina Vaz de Assis (145 
anos) - uma das primeiras artistas do ramo no país,  é 

principalmente reconhecida pela vivacidade e 
dinamismo de suas figuras femininas e também por ter 

esculpido o busto de oito presidentes da República

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Nicolina_Vaz_de_

Assis

18/12

Morte do pianista e compositor estadunidense Louis Moreau 
Gottschalk (150 anos) - compôs, entre outras, a "Grande 
Fantasia Triunfal Sobre o Hino Nacional Brasileiro", que 
dedicou a Son Altesse Impériale Madame la Comtesse 

d'Eu

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Louis_Moreau_G

ottschalk
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ)

19/12

Nascimento do ativista e político estadunidense Martin 
Luther King - pai (120 anos) - foi líder pioneiro na defesa 

dos direitos civis nos Estados Unidos

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Martin_Luther_Kin

g_(pai)
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ) SIM (RJ)

19/12

Morte do empresário alagoano Pedro Collor (25 anos) - 
denunciou esquema de corrupção no governo de seu 
irmão Fernando Collor, dando início ao processo de 

Impeachment 

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Pedro_Collor_de_

Mello
SIM (DF) TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

19/12 Morte da soprano lírica italiana Renata Tebaldi (15 anos)
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Renata_Tebaldi SIM (RJ)

20/12

Nascimento do escritor e jornalista maranhense José 
Américo Augusto Olímpio Cavalcanti dos Albuquerques 
Maranhão Sobrinho (140 anos) - considerado um dos 

maiores poetas simbolistas do Brasil, foi fundador da 
Academia Maranhense de Letras

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Maranh%C3%

A3o_Sobrinho
TEMAS CORRELATOS 

(DF)

20/12
Morte do príncipe alemão-holandês João Maurício de 

Nassau (340 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Jo%C3%
A3o_Maur%C3%

ADcio_de_Nassau
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ) SIM (RJ)

21/12
Nascimento do compositor e flautista fluminense Altamiro 

Carrilho (95 anos)
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Altamiro_Carrilho SIM (DF/RJ/SP) SIM (RJ)

22/12

Morte do produtor, roteirista e cineasta estadunidense Darryl 
Francis Zanuck (40 anos) - co-fundador do estúdio de 

cinema 20th Century Fox
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Darryl_F._Zanuck

22/12
Morte do dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett (30 

anos) 
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Samuel_Beckett
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

23/12
Nascimento do músico de jazz estadunidense Chet Baker 

(90 anos)
https://pt.wikipedia.
org/wiki/Chet_Baker

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ) SIM (RJ)

23/12

Nascimento do músico estadunidense Eddie Vedder (55 
anos) - conhecido por ser o vocalista e um dos 

guitarristas da banda de rock alternativo Pearl Jam
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Eddie_Vedder
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

23/12

Morte do economista britânico Thomas Robert Malthus (185 
anos) - considerado o pai da demografia por sua teoria 
para o controle do aumento populacional, conhecida 

como malthusianismo
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Thomas_Malthus

24/12
Morte do político e ex-presidente fluminense da República, 

João Baptista de Oliveira Figueiredo (20 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Jo%C3%
A3o_Figueiredo

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ) SIM (RJ)

25/12
Nascimento do advogado, professor, político e ensaísta 

mineiro Afonso Pena Júnior (140 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Afonso_Pena_J%

C3%BAnior
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ)

25/12
Nascimento da cantora  e ex-jogadora de basquete baiana 

Simone Bittencourt de Oliveira, a Simone (70 anos) 
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Simone SIM (DF/RJ)

25/12
Nascimento do ex-futebolista fluminense Jair Ventura Filho, 

o Jairzinho (75 anos)
https://pt.wikipedia.
org/wiki/Jairzinho SIM (DF/RJ)

26/12
Nascimento do novelista, ensaísta e músico cubano Alejo 

Carpentier (115 anos) 
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Alejo_Carpentier
 TEMAS CORRELATOS 

(RJ) 
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27/12

Nascimento do maestro paulista Isaac Karabtchevsky (85 
anos) - diretor artístico e regente principal da Orquestra 

Petrobras Sinfônica

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Isaac_Karabtchev

sky SIM (DF/RJ/SP) SIM (RJ)

28/12

Morte do naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck (190 
anos) - desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos, 

uma teoria da evolução agora desacreditada

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Jean-

Baptiste_de_Lamarck

28/12

Morte do cineasta estadunidense Sam Peckinpah (35 anos) - 
conhecido por seu cinema brutal e por ter redefinido o 

imaginário do western, chamando a atenção para a 
violência do gênero

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Sam_Peckinpah

28/12

Morte da italiana imperatriz do Brasil Teresa Cristina (130 
anos) - apelidada de "Mãe dos Brasileiros", foi esposa do 

imperador D. Pedro II e imperatriz consorte do Império 
do Brasil 

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Teresa_Cristina_d

e_Bourbon-Duas_Sic%
C3%ADlias

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

28/12

Nascimento do enxandrista maranhense Rafael Leitão (40 
anos) - heptacampeão brasileiro, recebeu o título de 

Grande Mestre Internacional de Xadrez 

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Rafael_Leit%C3%

A3o
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) 

28/12

Morte da professora, filóloga e escritora maranhense Elza 
Fernandes Paxeco Machado (30 anos) - foi a primeira 

mulher doutorada pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Elza_Paxeco

30/12

Morte do escritor do romantismo, político,  pintor, 
caricaturista, arquiteto, crítico e historiador de arte, 

professor, diplomata e jornalista gaúcho Manuel José de 
Araújo Porto-Alegre (140 anos) - primeiro e único barão de 

Santo Ângelo, foi fundador de várias revistas, dentre 
elas a "Nitheroy", revista brasiliense, divulgadora do 

gênero literário romântico e "Lanterna Mágica", 
publicação de humor político

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Manuel_de_Ara%

C3%BAjo_Porto-Alegre

30/12

Nascimento do produtor musical, cantor, compositor, 
dublador, músico e locutor fluminense Aloysio de Oliveira 

(105 anos) - figura-chave na internacionalização da 
música popular brasileira, Oliveira participou de toda a 
carreira de Carmen Miranda no exterior, com o "Bando 
da Lua", conjunto musical que fundou 1929 com Hélio 

Jordão Pereira, Afonso Osório, Stênio Osório, Armando 
Osório, Osvaldo Éboli, Ivo Astolfi, Diego Astolfi e uns 
primos deste último cujos nomes não são lembrados, 

num total de 12 pessoas. Com a morte de Carmen 
Miranda em 1955 o grupo se desfez. De volta ao Brasil, 
ele dirigiu o comando da "Odeon Records", e em 1963 

criou a histórica "Elenco", produzindo dezenas de 
discos e lançando nomes importantes da bossa nova, 

como Tom Jobim

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Aloysio_de_Olivei

ra
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) SIM (RJ)

31/12

Morte da pianista e compositora fluminense Carolina 
Cardoso de Meneses (20 anos) - uma das instrumentistas 
que mais presente esteve no desenvolvimento do rádio 

e da indústria fonográfica brasileira, memória viva dessa 
época, acompanhou inúmeros cantores em programas 
radiofônicos e gravações em 78 rpm. Aposentou-se da 
Rádio Nacional em 1968, onde apresentou o programa 

"O piano da Carolina". Atuou também na Rádio 
Sociedade

http://dicionariompb.com.
br/carolina-cardoso-de-

menezes/dados-artisticos SIM (RJ)

31/12

Nascimento da psicanalista, escritora e jornalista gaúcha 
Carmen da Silva (100 anos) - uma das precursoras das 

discussões de gênero no Brasil. Em suas colunas 
antecipou debates de temas como a posição da mulher 

no mercado de trabalho, divórcio e pílula 
anticoncepcional

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Carmen_da_Silva

EVENTOS

01/12

Assinatura do Tratado da Antártida (60 anos) - documento 
assinado pelos países que reclamavam a posse de 

partes continentais da Antártida, em que se 
comprometem a suspender suas pretensões por período 

indefinido, permitindo a liberdade de exploração 
científica do continente, em regime de cooperação 

internacional

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Tratado_da_Ant%

C3%A1rtida
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

01/12

Ofício da Baiana do Acarajé é registrado como patrimônio 
histórico nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional/IPHAN (15 anos)
http://www.palmares.gov.

br/?p=24937
SIM (DF) TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

01/12

Entra em vigor o Tratado de Lisboa (10 anos) - documento 
com acordo e termos elaborados pelos países-membros 

da União Europeia que pretende reformar ou alterar 
determinadas características legislativas do bloco

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Tratado_de_Lisbo

a_(2007)
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

01/12
Diamantina é reconhecida pela Unesco como Patrimônio 

Cultural da Humanidade  (20 anos)

https://www.em.com.
br/app/noticia/gerais/2016/

07/24/interna_gerais,
786819/diamantina-

comemora-17-anos-do-
titulo-de-patrimonio-da-

humanidade-em-m.shtml
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ/SP) SIM (RJ)

02/12
Roberto Marinho inaugura a Rádio Globo, no Rio de Janeiro 

(75 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/R%C3%

A1dio_Globo
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

02/12

Realização, na Academia Imperial de Belas Artes, da 
primeira exposição de Artes realizada no país, a "Exposição 

da Classe de Pintura Histórica" (190 anos)

http://enciclopedia.
itaucultural.org.

br/instituicao511920/acad
emia-imperial-de-belas-

artes-aiba/eventos
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

03/12

Desastre de Bhopal (35 anos) - foi um vazamento de gás 
ocorrido em uma fábrica de pesticidas na Índia. É 
considerado o pior desastre industrial da história

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Desastre_de_Bho

pal
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ)
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07/12

Encerramento da Rede Ferroviária Federal (20 anos) - 
empresa estatal brasileira de transporte ferroviário que 

cobria boa parte do território brasileiro

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Rede_Ferrovi%

C3%A1ria_Federal
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

07/12
Estreia da telenovela brasileira "O Direito de Nascer", na TV 

Tupi São Paulo e TV Rio (55 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/O_Direito_de_Na

scer_(1964)
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

09/12

Bill Clinton propõe a criação da ALCA (Área de Livre 
Comércio das Américas) durante a Cúpula das Américas, 

em Miami (25 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/%C3%

81rea_de_Livre_Com%
C3%A9rcio_das_Am%

C3%A9ricas
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

10/12

Estabelecimento da Convenção das Nações Unidas, que 
proibe a tortura (35 anos) - atualização da convenção de 

Genebra
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Tortura
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

11/12

Anunciado o projeto do Empire State Building, com 102 
andares (90 anos) - eleito à época o edifício mais alto do 

mundo

http://mardeoutubro.
blogspot.

com/2007/12/hoje-na-
histria-empire-state-

building.html SIM (DF/RJ)

11/12

Estreia do show-manifesto Opinião, dirigido por Augusto 
Boal, com atuação de Nara Leão, João do Vale e Zé Keti (55 

anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Show_Opini%

C3%A3o
TEMAS CORRELATOS 

(DF)

11/12

 Início da Primeira Guerra da Chechênia (25 anos) - conflito 
bélico na República da Chechênia, ocorrido até 1996 e 
que resultou na independência "de fato", não "de jure", 

deste território sob controle da Rússia, que adotou o 
nome de República Chechena da Ichkeria

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Primeira_Guerra_

da_Chech%C3%AAnia
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

15/12
Estreia do filme "...E O Vento Levou" ("Gone with the Wind") 

em Atlanta, nos Estados Unidos da América (80 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Gone_with_the_

Wind
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

15/12

Criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE (60 anos) - a autarquia criada com o objetivo de 
promover o desenvolvimento dos estados do nordeste 

brasileiro

https://cpdoc.fgv.
br/producao/dossies/JK/ar
tigos/Economia/Sudene

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

17/12

Simón Bolívar declara a independência da República da Grã 
Colômbia em Angostura e surge então a República da 

Colômbia, ou Grã-Colômbia (200 anos)

https://seuhistory.
com/hoje-na-

historia/nasce-republica-
da-colombia

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

17/12
Estados Unidos e Cuba anunciam o reatamento de relações 

diplomáticas após 53 anos (5 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Rela%C3%A7%

C3%
B5es_entre_Cuba_e_Esta

dos_Unidos
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ)

17/12

Assinatura do Protocolo de Ouro Preto, o primeiro segmento 
do Tratado de Assunção que estabelece as bases 

institucionais para o Mercosul (25 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Protocolo_de_Our

o_Preto
TEMAS CORRELATOS 

(DF)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

19/12
Primeira edição do jornal diário francês "Le Monde" (75 

anos)
https://pt.wikipedia.
org/wiki/Le_Monde

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

20/12
Criação da instituição de ensino superior Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) (75 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Funda%C3%A7%
C3%A3o_Getulio_Vargas

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

23/12

Internacional conquista tricampeonato brasileiro de forma 
invicta (40 anos) - feito inédito jamais igualado na história 
do Brasileirão. O time treinado por Ênio Andrade venceu 

o Vasco da Gama por 2 a 1 no Beira-Rio

http://www.internacional.
com.br/conteudo?

modulo=2&setor=18&codi
go=19403

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

26/12

Ocorrência de sismo e tsunami do Oceano Índico, conhecido 
pela comunidade científica como terremoto de Sumatra-
Andaman (15 anos) - maremoto foi causado por uma 

subducção que desencadeou uma série de tsunamis 
devastadores ao longo das costas da maioria dos 

continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou 
a morte de mais de 230 mil pessoas em 14 países 

diferentes e inundou comunidades costeiras com ondas 
de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais 

desastres naturais da história. Em número de vítimas, a 
Indonésia foi o país mais atingido, seguida por Sri 

Lanka, Índia e Tailândia

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Sismo_e_tsunami

_do_Oceano_%C3%
8Dndico_de_2004

TEMAS CORRELATOS 
(DF/SP) SIM (RJ)

27/12
Início da Guerra do Paraguai (155 anos) - maior conflito 

armado internacional ocorrido na América do Sul

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Guerra_do_Parag

uai
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

27/12
Fundação do jornal "Tribuna da Imprensa", por Carlos 

Lacerda (70 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Tribuna_da_Impre

nsa
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

27/12

Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP 
(80 anos) - órgão responsável pela censura durante parte 

do governo Vargas, gestor da Agência Nacional e da 
radiodifusão governamental até 1945 

https://www2.camara.leg.
br/legin/fed/declei/1930-

1939/decreto-lei-1915-27-
dezembro-1939-411881-
publicacaooriginal-1-pe.

html
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

27/12 União Soviética invade o Afeganistão (40 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Guerra_do_Afega

nist%C3%A3o_(1979-
1989)

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

28/12

Estados Unidos e a OTAN comunicam encerramento de 
suas operações militares no Afeganistão (5 anos) - porém, o 

governo norte-americano anuncia em 2015 a 
manutenção dos soldados no território afegão em 

missão antiterrorismo

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Guerra_do_Afega

nist%C3%A3o_(2001%
E2%80%93presente)

TEMAS CORRELATOS 
(DF) SIM (RJ)

29/12
Começa a operar a primeira estação de televisão UHF, em 

Bridgeport, nos Estados Unidos (70 anos)
https://en.wikipedia.

org/wiki/KC2XAK
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
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30/12
Incêndio na Discoteca "República Cromagnon", em Buenos 
Aires, deixando 194 mortos e mais de 950 feridos (15 anos)  

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Rep%C3%

BAblica_Croma%C3%
B1%C3%B3n

31/12 Fundação do Banco Central do Brasil (55 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Banco_Central_d

o_Brasil
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

31/12  Boris Iéltsin renuncia à presidência da Rússia (20 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Boris_I%C3%

A9ltsin

DATAS COMEMORATIVAS

01/12

Dia Mundial de Combate à AIDS - comemoração 
internacional, que conta com o apoio da OMS; está 

mencionada na Resolução A/RES/43/15 de 27 de outubro 
de 1988 da 38ª sessão da Assembléia Geral da ONU , em 
prol da Prevenção e controle da AIDS, sendo celebrada 

com iluminação vermelha em monumentos de vários 
países do mundo

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dia_Mundial_de_
Combate_%C3%A0_AIDS SIM (DF/RJ/SP)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

02/12

Dia Internacional da Abolição da Escravatura - 
comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 

50/167 de 22 de dezembro de 1995, para marcar a data 
da aprovação da Resolução Nº 317 da 4ª Sessão da 

Assembléia Geral da ONU em 2 de dezembro de 1949, 
que então adotou a "Convenção para a Repressão do 
Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de 

Outrem"

https://news.un.
org/pt/tags/dia-

internacional-para-
abolicao-da-escravidao

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ/SP)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

02/12 Dia Nacional do Samba
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Samba SIM (DF/RJ/SP) SIM (RJ)

02/12 Dia Nacional da Astronomia 
https://legis.senado.leg.

br/norma/26328161
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ/SP)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

03/12

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - 
comemoração instituida pela 37ª Sessão Plenária 

Especial sobre Deficiência da Assembléia Geral da ONU, 
através da Resolução 47/3 de 14 de outubro de 1992, 
para marcar a data da adoção do "Programa de Ação 

Mundial para as Pessoas com Deficiência" que foi criado 
em 3 de dezembro de 1982 noutra Assembléia da ONU

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dia_Internacional
_das_Pessoas_com_Defic

i%C3%AAncia SIM (DF/RJ/SP)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

03/12 Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria

http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11203.

htm
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ/SP)

05/12

Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento 
Econômico e Social - comemoração instituída pela ONU 
na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 

1985

https://educacao.uol.com.
br/datas-

comemorativas/1205---
dia-internacional-do-

voluntario.htm
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

05/12

Dia Mundial do Solo - comemoração instituída em agosto 
de 2002 no 17º Congresso Mundial da União 

Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do 
nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol 
Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 

1927, e que é tido como responsável por muitas 
atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela 

proteção do solo

http://www.prosolo.pr.gov.
br/2017/12/33/Dia-

Mundial-do-Solo.html
TEMAS CORRELATOS 

(DFRJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

05/12

Dia Nacional da Pastoral da Criança - comemoração 
instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; 
tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da 

Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 
1983, a partir de um programa experimental, lançado na 
localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa 
da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns 
Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade 
brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo

https://www.
pastoraldacrianca.org.
br/noticias2/301-dia-

nacional-da-pastoral-da-
crianca

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

06/12

Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da 
Violência contra as Mulheres - comemorado no Canadá e 
ratificado no Brasil pela Lei nº 11.489 de 20 de junho de 

2007

http://www.cnbb.org.
br/dia-nacional-de-

mobilizacao-dos-homens-
pelo-fim-da-violencia-
contra-as-mulheres/

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

06/12 Dia Nacional do Extensionista Rural

http://radios.ebc.com.
br/brasil-rural/2017/12/6-
de-dezembro-e-dia-do-

extensionista-rural
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

07/12

Dia Internacional da Aviação Civil - comemoração 
instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembléia 
da Organização Internacional de Aviação Civil que foi 
ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da 

assinatura da "Convenção sobre a Aviação Civil 
Internacional"; tem o propósito de gerar e reforçar a 
consciência mundial sobre a importância da aviação 

civil internacional no desenvolvimento social e 
econômico dos Estados 

http://www.anac.gov.
br/noticias/2015/7-de-

dezembro-dia-
internacional-da-aviacao-

civil
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

08/12

Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme 
Decreto-Lei nº 8292 de 5 de dezembro de 1945, que 

então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de 
dezembro, e que a partir daí, passou a ser consagrado à 
Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no Insiso 
4º do Artigo Nº 62 da Lei nº 5.010 de 30 de maio de 1966

https://trt-10.jusbrasil.com.
br/noticias/2029036/dia-

da-justica-8-de-dezembro
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

09/12

Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas 
de Genocídio e Prevenção deste Crime - data reconhecida 

pela ONU

https://www.unric.
org/pt/actualidade/32102-

onu-promove-maior-
conhecimento-sobre-o-

crime-de-genocidio
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
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09/12

Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - 
comemoração instituída pela ONU na Resolução 

A/RES/58 / 4 de 31 de outubro de 2003, para marcar a 
data da assinatura da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção que foi firmada por mais de 110 

países em 9 de dezembro de 2003 na cidade mexicana 
de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto 

Legislativo nº 348 de 18 de maio de 2005 e promulgada 
para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687 de 31 

de Janeiro de 2006

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dia_Internacional
_contra_a_Corrup%C3%

A7%C3%A3o
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

09/12 Dia da Criança Especial 

http://portalfmb.org.
br/2017/12/09/9-de-

dezembro-dia-da-crianca-
especial-2/

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

10/12 Dia do Palhaço

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dia_do_Palha%

C3%A7o
TEMAS CORRELATOS 

(DF/SP) SIM (RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

10/12

Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no 
dia da aclamação e proclamação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em 1948 

http://brasilescola.uol.com.
br/datas-

comemorativas/10-
dezembro-dia-

internacional-dos-direitos-
humanos.htm SIM (DF/RJ/SP)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

10/12

Dia Internacional dos Direitos Animais - criado pela ONG 
inglesa Uncaged, visando chamar atenção para a 

necessidade de inclusão de todos os animais como 
sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer 

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dia_Internacional

_dos_Direitos_Animais
TEMAS CORRELATOS 

(DF/SP)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

11/12

Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída 
pela Assembléia da ONU, na Resolução nº 57/245 de 20 
de dezembro de 2002, com especial apoio da UNESCO 

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dia_Internacional

_das_Montanhas
TEMAS CORRELATOS 

(DF) SIM (RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

11/12

Dia Nacional das APAES - comemoração no Brasil, que 
foi estabelecida pela Lei nº 10.242 de 19 de junho de 

2001; tem por fim marcar a data da Fundação da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio 

de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a 
1ª APAE do Brasil, pela iniciativa de um grupo, 

congregando pais, amigos, professores e médicos de 
excepcionais

https://apaebrasil.org.
br/noticia/11-de-

dezembro-dia-nacional-
das-apaes-movimento-

completa-63-anos
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

11/12 Dia Nacional do Tango na Argentina

https://es.wikipedia.
org/wiki/D%C3%

ADa_Nacional_del_Tango
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

12/12
Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela 

ONU

http://www.un.
org/en/events/neutralityda

y/
TEMAS CORRELATOS 

(DF)

12/12
Dia Internacional da Criança na Mídia – criado pelo 

UNICEF

https://www.
mamaeplugada.com.

br/12-de-dezembro-dia-
internacional-da-364

TEMAS CORRELATOS 
(DF/SP) SIM (RJ)

13/12
Dia Nacional do Forró - em homenagen ao dia de 

nascimento de Luiz Gonzaga 

http://www.brasil.gov.
br/noticias/cultura/2018/12

/dia-do-forro-lembra-
nascimento-do-cantor-luiz-

gonzaga
SIM (DF/RJ) / TEMAS 
CORRELATOS (SP)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

13/12
Dia do Deficiente Visual - data instituída, em 1961, pelo 

então presidente Jânio Quadros

http://brasilescola.uol.com.
br/datas-

comemorativas/dia-do-
cego.htm

SIM (SP) / TEMAS 
CORRELATOS (DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

13/12
Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques 

Lisboa, o Marquês de Tamandaré

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Dia_do_Marinheir

o
SIM (DF) TEMAS 

CORRELATOS (RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

14/12

Dia Nacional de Combate à Pobreza - comemoração no 
Brasil, que foi instituída pela Lei nº 11.172 de 6 de 

setembro de 2005

https://www2.camara.leg.
br/atividade-

legislativa/legislacao/datas
-

comemorativas/leis/dezem
bro

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

15/12 Dia Nacional da Economia Solidária 

https://www.calendarr.
com/brasil/dia-nacional-
da-economia-solidaria/

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ/SP)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

15/12

Dia Internacional do Chá - começou como uma resposta à 
crise da indústria do chá em 1998 e tem objetivo de 

chamar atenção para os problemas da produção do chá 
que os trabalhadores das plantações enfrentam

https://www.calendarr.
com/portugal/dia-

internacional-do-cha/
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

15/12
Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar 

Niemeyer, nascido nesta data

https://www.caurj.gov.br/e-
oficial-dia-do-arquiteto-e-
urbanista-comemorado-

em-15-de-dezembro-
virou-lei/

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

18/12

Dia Nacional do Museólogo - comemorado por brasileiros 
conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual 
também se criou a "Semana dos Museus" no Brasil

https://www.museus.gov.
br/tag/dia-do-museologo/

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

18/12 Dia Internacional dos Migrantes

https://news.un.
org/pt/story/2018/12/1652

251
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

20/12

Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração 
instituída pela ONU, na Resolução nº 60/209 de 22 de 

dezembro de 2005

https://nacoesunidas.
org/dia-internacional-da-

solidariedade-humana-20-
de-dezembro-de-2010/

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

22/12
Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério 

Sul
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Solst%C3%ADcio
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

25/12 Natal
https://pt.wikipedia.

org/wiki/Natal SIM (DF/RJ/SP) SIM (RJ)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_contra_a_Corrup%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_contra_a_Corrup%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_contra_a_Corrup%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_contra_a_Corrup%C3%A7%C3%A3o
http://portalfmb.org.br/2017/12/09/9-de-dezembro-dia-da-crianca-especial-2/
http://portalfmb.org.br/2017/12/09/9-de-dezembro-dia-da-crianca-especial-2/
http://portalfmb.org.br/2017/12/09/9-de-dezembro-dia-da-crianca-especial-2/
http://portalfmb.org.br/2017/12/09/9-de-dezembro-dia-da-crianca-especial-2/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Palha%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Palha%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Palha%C3%A7o
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/10-dezembro-dia-internacional-dos-direitos-humanos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/10-dezembro-dia-internacional-dos-direitos-humanos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/10-dezembro-dia-internacional-dos-direitos-humanos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/10-dezembro-dia-internacional-dos-direitos-humanos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/10-dezembro-dia-internacional-dos-direitos-humanos.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/10-dezembro-dia-internacional-dos-direitos-humanos.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_dos_Direitos_Animais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_dos_Direitos_Animais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_dos_Direitos_Animais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_das_Montanhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_das_Montanhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_das_Montanhas
https://apaebrasil.org.br/noticia/11-de-dezembro-dia-nacional-das-apaes-movimento-completa-63-anos
https://apaebrasil.org.br/noticia/11-de-dezembro-dia-nacional-das-apaes-movimento-completa-63-anos
https://apaebrasil.org.br/noticia/11-de-dezembro-dia-nacional-das-apaes-movimento-completa-63-anos
https://apaebrasil.org.br/noticia/11-de-dezembro-dia-nacional-das-apaes-movimento-completa-63-anos
https://apaebrasil.org.br/noticia/11-de-dezembro-dia-nacional-das-apaes-movimento-completa-63-anos
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Nacional_del_Tango
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Nacional_del_Tango
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Nacional_del_Tango
http://www.un.org/en/events/neutralityday/
http://www.un.org/en/events/neutralityday/
http://www.un.org/en/events/neutralityday/
https://www.mamaeplugada.com.br/12-de-dezembro-dia-internacional-da-364
https://www.mamaeplugada.com.br/12-de-dezembro-dia-internacional-da-364
https://www.mamaeplugada.com.br/12-de-dezembro-dia-internacional-da-364
https://www.mamaeplugada.com.br/12-de-dezembro-dia-internacional-da-364
http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2018/12/dia-do-forro-lembra-nascimento-do-cantor-luiz-gonzaga
http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2018/12/dia-do-forro-lembra-nascimento-do-cantor-luiz-gonzaga
http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2018/12/dia-do-forro-lembra-nascimento-do-cantor-luiz-gonzaga
http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2018/12/dia-do-forro-lembra-nascimento-do-cantor-luiz-gonzaga
http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2018/12/dia-do-forro-lembra-nascimento-do-cantor-luiz-gonzaga
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-cego.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-cego.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-cego.htm
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-cego.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Marinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Marinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Marinheiro
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/datas-comemorativas/leis/dezembro
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/datas-comemorativas/leis/dezembro
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/datas-comemorativas/leis/dezembro
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/datas-comemorativas/leis/dezembro
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/datas-comemorativas/leis/dezembro
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/datas-comemorativas/leis/dezembro
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-economia-solidaria/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-economia-solidaria/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-economia-solidaria/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-cha/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-cha/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-cha/
https://www.caurj.gov.br/e-oficial-dia-do-arquiteto-e-urbanista-comemorado-em-15-de-dezembro-virou-lei/
https://www.caurj.gov.br/e-oficial-dia-do-arquiteto-e-urbanista-comemorado-em-15-de-dezembro-virou-lei/
https://www.caurj.gov.br/e-oficial-dia-do-arquiteto-e-urbanista-comemorado-em-15-de-dezembro-virou-lei/
https://www.caurj.gov.br/e-oficial-dia-do-arquiteto-e-urbanista-comemorado-em-15-de-dezembro-virou-lei/
https://www.caurj.gov.br/e-oficial-dia-do-arquiteto-e-urbanista-comemorado-em-15-de-dezembro-virou-lei/
https://www.museus.gov.br/tag/dia-do-museologo/
https://www.museus.gov.br/tag/dia-do-museologo/
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1652251
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1652251
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1652251
https://nacoesunidas.org/dia-internacional-da-solidariedade-humana-20-de-dezembro-de-2010/
https://nacoesunidas.org/dia-internacional-da-solidariedade-humana-20-de-dezembro-de-2010/
https://nacoesunidas.org/dia-internacional-da-solidariedade-humana-20-de-dezembro-de-2010/
https://nacoesunidas.org/dia-internacional-da-solidariedade-humana-20-de-dezembro-de-2010/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solst%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solst%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal


LISTA EFEMÉRIDES - 2019 EBC 

7

31/12
Dia da Corrida Internacional de São Silvestre - realizada 

desde 1925 na cidade de São Paulo

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Corrida_Internaci

onal_de_S%C3%
A3o_Silvestre SIM (DF/RJ/SP)

BRASÍLIA - DF

09/12

A estudante da UNB Maria Cláudia Siqueira Del'Isola 
desaparece após sair de casa para a faculdade. Três dias 

depois a polícia encontrou seu corpo enterrado na sua 
própria casa. Ela foi vítima do caseiro Bernardinho do 

Espírito Santo Filho (15 anos)

https://www1.folha.uol.
com.

br/fsp/cotidian/ff14122004
21.htm SIM (DF)

31/12

Divulgação dos resultados do Censo Experimental realizado 
em Brasília, que revelou um crescimento populacional 

exponencial desde os primórdios da construção da capital 
(60 anos) 

https://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/monografi

as/GEBIS%20-%
20RJ/censobrasilia1959.

pdf
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

RIO DE JANEIRO - RJ
02/12

Encerramento do 1º Encontro Nacional da Arte Capoeira 
Circo Voador

http://velhosmestres.
com/br/gato-1984

TEMAS CORRELATOS 
(DF) SIM (RJ)

11/12 Fundação da primeira APAE no Brasil (65 anos)

http://apaerj.org.
br/page/historia-do-

movimento-apaeano-
24314

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

SÃO LUIS - MA
7/12 Emancipação do município de Paço do Lumiar/MA (60 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Pa%C3%
A7o_do_Lumiar

TEMAS CORRELATOS 
(RJ)

8/12
Dia de Nossa Senhora da Conceição - feriado municipal 

em São Luís

https://g1.globo.
com/ma/maranhao/noticia/

2018/12/28/veja-os-
feriados-que-estarao-em-

vigor-em-2019-no-
maranhao.ghtml

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

18/12

Nascimento do compositor sambista maranhense José 
Ribamar Costa Pivot, o Zé Pivó (80 anos) - fez parte do 
bloco Fuzileiros da Fuzarca e da Turma da Mangueira

SOBRINHO, Josias. Perfil 
Cultural e Artístico do 

Maranhão. 2006.  

26/12
Ocorre o primeiro tremor de terra registrado no Maranhão, 

em São Luís (155 anos)

MEIRELES, Mário. 
Efemérides Maranhenses. 
São Luís: Edições AML, 

2016. Pg373.

SÃO PAULO - SP
27/12 Inauguração do Viaduto do Gasômetro (70 anos) 

http://almanaque.folha.uol.
com.br/cotidiano40.htm

DEMAIS REGIÕES

04/12

Terreiro de candomblé baiano Roça do Ventura é tombado 
patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN (5 anos) - um dos 

únicos terreiros fora de Salvador que obtiveram esse 
reconhecimento

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Ro%C3%
A7a_do_Ventura

10/12 Aniversário da cidade de Londrina no Paraná (85 anos)
https://pt.wikipedia.
org/wiki/Londrina

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

15/12
Aniversário da cidade de Gramado no Rio Grande do Sul  

(65 anos)
https://pt.wikipedia.
org/wiki/Gramado

TEMAS CORRELATOS 
(DF/RJ)

TEMAS 
CORRELATOS (RJ)

25/12

Fundação cidade de Natal (Rio Grande do Norte) (420 anos) 
- data da demarcação do sítio, realizada por Jerônimo de 

Albuquerque
https://www.natal.rn.gov.

br/natal/ctd-669.html
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

ANUAIS

1839

Divulgação da criação do daguerreótipo pela Academia 
Francesa de Ciências (180 anos) - primeiro processo 

fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande 
público. O governo francês declarou o invento como 

domínio público

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Daguerre%C3%

B3tipo
TEMAS CORRELATOS 

(DF/RJ)

1859

Escritora maranhense Maria Firmina dos Reis publica a obra 
"Úrsula" (160 anos) - primeiro romance brasileiro escrito 

por uma mulher, primeiro romance da literatura afro-
brasileira e precursor da temática abolicionista na 

literatura brasileira

https://pt.wikipedia.
org/wiki/%C3%9Arsula_

(romance)
SIM (SP) / TEMAS 

CORRELATOS (MA/DF)
TEMAS 

CORRELATOS(RJ)

1869
Descoberta da Tabela Periódica dos Elementos Químicos 

por Dmitri Mendeleev (150 anos)

https://news.un.
org/pt/story/2019/01/1657

372 SIM (DF)

1929
Crise econômica estadunidense conhecida como "A Grande 

Depressão" (90 anos)

http://modahistorica.
blogspot.com/2013/05/as-
melindrosas-decada-de-

1920.html
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) 
TEMAS 

CORRELATOS(RJ)

1934

Realização do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, em 
Recife-PE (85 anos) - sob a liderança de Gilberto Freyre e 

tendo também como um dos idealizadores o poeta 
brasileiro Solano Trindade

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Congresso_Afro-

Brasileiro
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) 
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

1949

Lançamento do livro "O Segundo Sexo", da escritora 
francesa Simone de Beauvoir (70 anos) - uma das obras 

mais celebradas e importantes para o movimento 
feminista

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Le_Deuxi%C3%

A8me_Sexe
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) 
TEMAS 

CORRELATOS(RJ)
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1954
1º Festival Internacional de Cinema do Brasil, ocorrido na 

cidade de São Paulo (65 anos)

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Festival_Internaci
onal_de_Cinema_do_Bras

il
TEMAS CORRELATOS 

(RJ) SIM (RJ)

1954

Gravação da canção  "Rock Around the Clock", de Bill Haley 
(65 anos) - inaugura estilo musical que é primeiro 

subgênero do Rock, Rockabilly, e abre espaço para 
artistas como: Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, entre 

outros

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Rock_Around_the

_Clock SIM (RJ) 

1959

A TV Continental entra no ar (60 anos) - foi a terceira 
emissora inaugurada no Rio de Janeiro, operando no 

canal 9 VHF 

http://www.fgv.
br/cpdoc/acervo/dicionario

s/verbete-tematico/tv-
continental

TEMAS CORRELATOS 
(RJ) 

TEMAS 
CORRELATOS(RJ)

1964

Lançamento de "O Coronel e o Lobisomem" (55 anos) - 
segundo livro do escritor brasileiro José Cândido de 

Carvalho

https://pt.wikipedia.
org/wiki/O_Coronel_e_o_L

obisomem_(romance) SIM (DF/RJ)

1969

 Festival de Woodstock na cidade de Bethel, interior de Nova 
York (50 anos) - o maior festival de música de todos os 
tempos reconhecido como Festival da Contracultura 

https://colunastortas.com.
br/festival-de-woodstock-

1969-o-festival-da-
contracultura/ SIM (DF/RJ)

1974
Lançamento livro "Tubarão" do escritor estadunidense Peter 

Benchley (45 anos)

http://redatorademerda.
com.br/2015/06/resenha-
tubarao-peter-benchley/

TEMAS CORRELATOS 
(RJ)

TEMAS 
CORRELATOS(RJ)

1984

1ª edição do MTV Video Music Awards (35 anos) - Madonna 
protagonizou uma das cenas mais famosas de sua 

carreira: vestida de noiva sexy fez uma apresentação 
cheia de insinuações sexuais ao som de “Like a Virgin”

http://www.
revistacapitolina.com.

br/17241/
TEMAS CORRELATOS 

(RJ)

1994

Nascimento da empresa transnacional de comércio 
eletrônico Amazon.com nos Estados Unidos (25 anos) - 

Jeffrey Bezos percebeu a evolução/revolução emergente 
da internet e inaugurou forma inédita de negócios; em 

1994 saiu de Nova Iorque e foi para o Pacífico; 
encontrou quatro lugares livres de impostos estaduais e 

escolheu Seattle, porque ali estava um dos maiores 
distribuidores de livros, a empresa Ingram

https://pt.wikipedia.
org/wiki/Amazon.com

SIM (DF) TEMAS 
CORRELATOS 

(RJ/SP/MA)
TEMAS 

CORRELATOS(RJ)

1999 Ano Internacional dos Idosos (20 anos)
https://nacoesunidas.

org/acao/pessoas-idosas/  SIM (DF/RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

2009

Flamengo Hexacampeão brasileiro de futebol  (10 anos) - 
após 17 anos se torna 1º clube carioca campeão da Era 

dos pontos corridos   

https://esporte.ig.com.
br/flamengo-campeao-

2009/ SIM (RJ)
TEMAS 

CORRELATOS (RJ)

Equipe de pesquisa Gerente de 
Acervo 

Aline Brettas Fábio de Albuquerque Maria Carnevale
Ângela Andrade Fábio Araújo Jorge
Artur Santos Indiara Góes Contato
Clara Ramthum Natália Ribeiro efemeridesacervo@ebc.com.br

Erick Pinheiro
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