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JUNHO, MÊS DE SE AMAR 

Junho, mês do Dia dos Namorados. Uma data muito singular se considerarmos os 

meandros da sua origem. Histórias que envolvem uma grande paixão, misturada a simbolismo 

religioso e, por fim, uma grande sacada de marketing.  

Paixão quando um padre, em meados do século 3, chamado São Valentin, é 

condenado à morte por realizar casamentos. Na época os matrimônios estavam banidos pelo 

imperador de Roma, Cláudio II. Na opinião do imperador homens solteiros rendiam mais nas 

guerras. Preso o padre acabou por se apaixonar pela filha cega de um dos carcereiros. À véspera 

de sua sentença, ele enviou a ela uma carta de amor assinada como “seu Valentin”, originando 

aí a prática moderna de se enviar cartas de amor.  

Dois séculos depois o papa Gelásio instituiu o dia 14 de fevereiro como o Dia de São 

Valentin, classificando a data como o Dia dos Namorados. 

No Brasil a celebração acontece a partir de 1948, quando o publicitário João Doria, 

pai do atual governador do Estado, é contratado por uma rede de lojas para melhorar os 

resultados das vendas do mês de junho, consideradas fracas.  

Inspirado no Dia das Mães o publicitário instituiu, então, o dia 12 de junho como o 

Dia dos Namorados, por ser véspera dos festejos de Santo Antônio, o santo casamenteiro. 

E é com esse espirito romântico, de troca de presentes que a ACEIS (Associação 

Comercial e Empresarial de Ilha Solteira), quer celebrar essa data tão simbólica. Compartilhar 

com os namorados as demonstrações de afeto e carinho e, ao mesmo tempo, dividir com todos 

os lojistas do nosso comércio, associados e não associados, a satisfação e expectativa de um 

mês de bons resultados em suas vendas.   

Toda a direção da ACEIS, acredita que tanto para clientes quanto para empresários, o 

mês de junho deve ser o mês de recarregar as forças, de continuar lutando pelo direito que todos 

têm de amar. Porque o mundo fica melhor à medida que as pessoas se amam mais.  

Assim, fica aqui os sinceros votos de um Feliz Dia dos Namorados, seja lá qual for o 

seu amor.  


