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Hoje é Dia Nacional dasArtes e
Dia Nacional da Juventude

Santos do dia: Beatriz,Hilária,
Graciliano,Felicíssima

● Fundada no Rio de Janeiro, a primeira
escola de samba do Brasil, a Deixa Fa-
lar, em 1928

● Morre Ian Fleming,
escritor inglês, criador
do famoso persona-
gem James Bond, em
1964

● Convenção do PMDB es-
colhe a candidatura de Tancredo Neves
e José Sarney à presidência, em 1984

● Criada a Nafta, uma área de livre co-
mércio, pelos Estados Unidos, Canadá
e México, em 1992

Estrada
da vida

JAIME LOPES
IZQUIERDO

Viver é encurtar distância
Numa estrada bem comprida
Que começa lá na infância
E se vai por toda a vida
Ao longo de uma estrada
Embora cruzes plantadas
Muitas roseiras em flor
Muita alegria vivida
É o que se leva da vida
Quando se prega o amor

Vinícius de Morais

A vida é a arte do encontro,
embora haja

tantos desencontros na vida.

Pensamentos de
para-choques

* Enquanto Maria reza,Mercededes–Benz
* Depois do Pelé,só Chevrolet
* Este não GM na rampa
* Pobre só anda de barriga cheia quando morre afogado
* Beleza é isca,casamento é anzol
* Às vezes pago chorando o que prometo sorrindo
* No baralho da vida,só uma dama encontrei
* Se morrer for descanso,prefiro morrer cansado

A mulher no médico
– Doutor,não sei mais
o que fazer.Toda vez
que meu marido chega
bêbado ele me bate.
– Olha, tenho um
remédio muito bom
para isso.Quando isso
acontecer,basta pegar
meio copo de chá de
camomila e começar
a o bochechar.Apenas
bocheche e bocheche
muitas vezes – diz o médico.
Duas semanas depois,a mulher retorna ao
consultório,parecendo ter nascido de novo.
– Doutor,sua ideia foi brilhante.Toda vez que meu
marido chegou em casa bêbado,eu bochechei
muitas vezes com chá de camomila e ele não me
bateu.
E o médico:
– Você viu como fechar a boca funciona?

Almanaque Gaúcho
MAURO TORALLES (interino)

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Os leitores podem enviar suas colaborações para “Almanaque Gaúcho”, Redação de Zero Hora,
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AGOSTO

As colinas de Osório, tão propícias
ao voo à vela, foram descobertas por
Carlos Hans Ruhl em meados da
década de 1930.Veranista da praia
de Tramandaí, à época distrito de
Osório, Ruhl trabalhava na Varig e
havia realizado o curso de pilotos na
Alemanha, tornando-se o introdutor
do voo de planadores no Brasil.

Osório foi sede do primeiro
acampamento do VAE (Varig
Aero Esporte), em 1937. Esses
encontros se estenderam até 1943
e representaram o embrião do
Aeroclube de Planadores Albatroz.
Entre 1945 e 1950, o aeroclube,
ainda não formalizado, recebeu
planadores pertencentes à Varig,
e que estavam em desuso, graças
à amizade de Adalberto Jayme

Meneghini e Carlos Hans Ruhl com
Rubem Berta, presidente na época da
Varig (Viação Aérea Rio-Grandense).
Em 28 de julho de 1950, o aeroclube
foi fundado oficialmente. Dezoito
entusiastas assinaram a ata como
sócio-fundadores e outros tantos
estiveram presentes à reunião como
colaboradores e curiosos.

Um dos grandes feitos do Albatroz
é o recorde sul-americano de
permanência no ar com planador:
Almiro E. Barrichello e Adalberto
Jayme Meneghini permaneceram
11 horas e 37 minutos nos céus da
região, em outubro de 1954. Marca
que exemplifica o potencial da região
para esportes associados ao vento
e que tanto haviam impressionado
Carlos Ruhl no verão de 1935.

O recorde do Albatroz
Túnel do Tempo

Hoje na História

Adalberto J. Meneghini, Darcy Assis (à direita) e o histórico planador
Neiva B Monitor (o “Neivão”) de prefixo PT-PAU, em Osório, 1954
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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

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

O dia do enfermeiro é comemorado
em 12 de maio, e não como foi publica-
do na edição de 10 de agosto.

Correção

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
15 0 *
14 611 1.455,24
13 21.890 12,50
12 253.608 5,00
11 1.343.439 2,50

*R$ 2.074.690,10 acumulados
Os números extraoficiais:

Lotofácil Concurso 660

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12
14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 24 - 25

Quina Concurso 2.668

16 - 22 - 54 - 67 - 77

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 *
Quatro 82 4.108,99
Três 4.665 103,18

*R$ 901.392,20 acumulados
Os números extraoficiais:

Loterias

Serviço
● Obesidade – No dia 17, ocorre

reunião do grupo de obesidade
mórbida do Hospital Moinhos de
Vento. O encontro será às 19h, no
auditório do Centro de Oncologia
(Rua Tiradentes, 333, Porto Ale-
gre), com a nutricionista Camila
Laflor e os médicos Arthur Pache-
co Seabra e Luiz Alberto de Carli.
Informações e inscrições pelo tele-
fone (51) 3314-2857 ou pelo e-mail
obesidade@hmv.org.br

● Caminhada – O Instituto da Ma-
ma do Estado (Imama-RS) promo-
ve, no dia 21, a Caminhada das
Vitoriosas, com saída do Parque
Moinhos de Vento, na Capital, às
11h. Para participar, é necessário
comprar a camiseta do evento na
rede Panvel Farmácias ou na sede
do Imama (Rua Ramiro Barcelos,
850). A caminhada seguirá até o
Brique da Redenção. A renda se-
rá revertida às ações do instituto.
Informações no site www.imama.
org.br, no link Eventos, ou pelo te-
lefone (51) 3264-3000.

Radar móvel
❐ Estará hoje nas vias Bento Gonçalves,Borges
de Medeiros,Padre Cacique,Dante Ângelo Pilla,
Edvaldo Pereira Paiva e no corredor de ônibus
daAssis Brasil.

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

Mega Sena Concurso xxx

07 - 12 - 25 - 26 - 32 - 39

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 0 *
Cinco 100 13.438,49
Quatro 6.163 311,50

*R$ 15.550.756,73 acumulados
Os números extraoficiais:

Mega Sena Concurso 1.309

Em comemoração ao Dia dos Pais,o sorteio da
Mega Sena ocorreu ontem.


