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Hoje é Dia do Pescador,Dia da
Telefonista,Dia do Salva-Vidas e

Dia do Ministério Público (RS)
Santos do dia: São Pedro e São Paulo,
Judite,Ema,Anastácio

● Nasce, em 1900,
Antoine de Saint-
Exupéry, escr i tor
francês, autor de O
Pequeno Príncipe,
entre outras obras,
um dos pioneiros do
correio aéreo

● Lampião entra no cangaço para
vingar a morte do pai, em 1920

● A África do Sul institui, oficial-
mente, o regime do Apartheid, de
segregação racial, em 1949

Canto
para Cândido

Norberto

LUIZ DE MIRANDA
Cândido Norberto eu canto
com esse pedaço de vento
que vem da fronteira
para dizer em voz alta
aquilo que falta,
tudo se falou
na voz interminável de Cândido.
Tudo é luz e relâmpago,
é o que o pampa espanta
para o mundo
e se cria nova raiz,
bem longe do país.
Onde o vi pela vez primeira,
em mil novecentos e setenta e um,
no Sala de Redação
da Rádio Gaúcha,
onde fui seu primeiro redator.
Cândido é Cândido e muda o
mundo.

Do livro Monolítico (2009), homenagem do
autor aos 40 anos do Sala de Redação

François Mitterand

Não tenho medo de morrer; tenho medo, sim, é de deixar de viver.

A Guerra das Rosas
Uma série de conflitos pelo trono da Inglaterra,que
se estendeu por 30 anos (de 1455 a 1485),recebeu
o nome de Guerra das Rosas,uma referência
às duas dinastias que disputavam o poder.A
rosa branca,da Casa de York,opunha-se à rosa
vermelha,da Casa de Lancaster.Ao final,surgiu a
dinastia de Tudor,que juntou os dois emblemas e
tomou conta do poder a partir da batalha vencida
por Henrique Tudor,em 1485,contra os York.
Ele,que tinha o apoio dos Lancaster, tornou-se
Henrique VII,eliminou os rivais e se casou com
Elizabeth de York (da outra casa),para consolidar
sua força durante o reinado.

Almanaque Gaúcho
MAURO TORALLES (interino)

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Os leitores podem enviar suas colaborações para “Almanaque Gaúcho”, Redação de Zero Hora,
Av. Ipiranga, 1.075, CEP 90.169-900, Porto Alegre-RS – E-mail: almanaque@zerohora.com.br

JUNHO

O presidente da província, José F.
Fernandes Pinheiro,que em 1824 havia
criado a colônia alemã em São Leopoldo,
decidiu repetir a experiência,desta vez
no litoral gaúcho.A intenção era criar
um porto que facilitasse a ligação entre
as capitais do Rio Grande e do Brasil,no
Rio de Janeiro.Além disso,por ali seria
escoada a produção da colônia para o
centro do país.

Nomeado diretor do novo núcleo,
o tenente-coronel Francisco de Paula
Soares promoveu em junho de 1826
a seleção de algumas famílias de São
Leopoldo para se estabelecerem no
Litoral.Foram elaboradas duas listas,
com 422 pessoas (77 famílias e 33
solteiros).No dia 1º de novembro
daquele ano,os colonos seguiram para
o novo destino via Guaíba e Lagoa dos
Patos.Chegaram à embocadura do Rio
Capivari,e dali seguiram viagem em

carretas de boi até a pequena localidade
de Torres,onde desembarcaram dia 17,
seu destino antes de receberem os lotes
de terra onde iriam trabalhar.

O critério para a distribuição dos
colonos foi o credo que professavam.Os
237 evangélicos foram estabelecidos às
margens do Rio Três Forquilhas,que
deu origem ao nome da colônia.Os 184
católicos ficaram entre a lagoa do Morro
do Forno e do Jacaré,dando origem à
colônia de São Pedro de Alcântara.

Para que o plano de Fernandes
Pinheiro desse certo,os colonos
receberam lotes de 77 hectares,animais
domésticos,sementes (trigo, feijão,arroz,
batata),subsídios e isenção de impostos
por 10 anos.A colônia prosperou,e um
de seus marcos é a casa mais antiga
de Três Forquilhas,de propriedade do
pastor Karl Leopold Voges,que seguiu
para o local junto com os demais colonos.

Alemães no Litoral
Túnel do Tempo

Hoje na História

A casa
do pastor
Voges,
a mais
antiga
de Três
Forquilhas
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EnvieSANTO para 46956.O custo
por mensagem recebida é R$ 0,31
+ tributos para todas as operadoras.

SANTO - 46956

SANTO
DO DIA

NO CELULAR

As três irmãs
Três irmãs,de 90,88 e 86 anos de idade,viviam na mesma casa.
Uma noite,a de 90 começa a encher a banheira para tomar
banho,põe um pé dentro da banheira e grita:
– Alguém sabe se eu estava entrando ou saindo da banheira?
A irmã de 88 responde:
– Não sei, já subo aí para ver...
Começa a subir as escadas, faz uma pausa e grita:
– Eu estava subindo ou descendo as escadas?
A irmã caçula,de 86,que estava na
cozinha escutando as duas, faz um
desejo mental: “Espero nunca ficar
assim tão esquecida”.Aí,bate três
vezes na madeira da mesa e fala para
as manas:
– Já vou ajudar vocês,mas antes vou
ver quem está batendo na porta.

Quina Concurso 2.630

07 - 41 - 48 - 58 - 62

2º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 0 0,00
Cinco 45 2.887,67
Quatro 2.633 47,00

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 *
Quatro 45 7.954,39
Três 4.141 123,48

*R$ 1.305.893,40 acumulados
Os números extraoficiais:

Os números extraoficiais:

02 - 08 - 11 - 37 - 39 - 42

Dupla Sena Concurso 980
1º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 1* 2.816.772,10
Cinco 57 2.279,74
Quatro 2.592 47,74

*BA
Os números extraoficiais:

01 - 04 - 12 - 17 - 28 - 44

Loterias

Serviço
● Vinho – O Projeto Mulher e Saúde

da Radimagem (Avenida Cristóvão
Colombo, 1.691, Capital) promove
hoje, às 16h, a palestra Um Brinde
à Saúde: Mitos e Verdades So-
bre o Vinho. Interessados podem
levar um quilo de alimento não
perecível. Informações pelo (51)
2125-0505, www.radimagem.com.
br ou eventos@radimagem.com.br

● Psicoterapia – A Clínica de Psi-
cologia Insight, no bairro Moinhos
de Vento, na Capital, oferece tria-
gens gratuitas à comunidade, com
possibilidade de psicoterapia no
local ou encaminhamento para
outras instituições. As inscrições
ficam abertas até 8 de julho, pelo
telefone (51) 8465-8184.

● Sangue – O Hospital de Pronto
Socorro de Porto Alegre (HPS)
precisa de sangue de todos os ti-
pos. As doações devem ser feitas
no Hemocentro (Avenida Bento
Gonçalves, 3.722, Capital), no
bairro Partenon, em nome do HPS,
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h e, no sábado, das 8h ao
meio-dia. O doador deve portar do-
cumento com foto, estar em boas
condições de saúde, ter entre 16 e
67 anos, pesar mais de 50 quilos e
não pode estar em jejum.

Radar móvel
❐ EstaráhojenasviasBentoGonçalves,Senador
Tarso Dutra, Baltazar de Oliveira Garcia, Plínio
Kroeff,Pinheiro Borda e no corredor de ônibus
daAparício Borges.

Envie INFOCEL para 46956 e saiba
em quais ruas de Porto Alegre estará localizado
o radarmóvel diariamente.O custo por
mensagem recebida é R$ 0,31 +
tributos para todas as operadoras

RADAR - 46956

LOCALIZAÇÃO
DO RADAR
MÓVEL EM
PORTO ALEGRE

NO CELULAR

Envie LOTERIAS para 46956.
O custo por mensagem
recebida é R$ 0,31 +
tributos para todas as operadoras.

LOTERIAS - 46956

RESULTADOS
DOS JOGOS
DA LOTERIA

NO CELULAR


