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● Em 1834, morre em Lisboa
o ex-imperador brasileiro
D. Pedro I (D. Pedro IV em
Portugal).

● Em 1973, Guiné-Bissau,
na costa ocidental da África,
declara sua independência
de Portugal.

● Morre no exílio, na França,
o cientista social, médico e
geógrafo brasileiro Josué de
Castro, em 1973.
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A precursora da Rota do Sol

Hoje é
Dia do Soldador,aniversário do
município de Tramandaí (1965)
Santos do dia:
N.Sra.das Mercês,Geraldo,
Pacífico

Amanhã é
Dia da Radiodifusão,Dia
Nacional do Trânsito,
aniversário do município de
Carlos Barbosa (1959)
Santos do dia:
Aurélia,Cléofas,Vicente Stamb

PIADA DO DIA
O médico é categórico ao
indicar o tratamento para o
paciente:
– O senhor vai parar de beber
cerveja.Durante um ano,só vai
beber leite.
E o paciente,meio amuado,
responde:
– Outra vez,doutor?!
– O quê? O senhor já fez esse
tratamento?
– Já,durante os dois primeiros
anos da minha vida...● A família Kaufmann

vai fazer no dia 1º de
outubro, em Três Passos,
a celebração do milênio.
É que as idades dos 13
irmãos – filhos de João
e Cristina Kaufmann
– somam mil anos.
Originada na Alemanha, a
família está espalhada por
cidades como Crissiumal,
Tiradentes do Sul e Santa
Rosa, e também em outros
Estados.
Informações pelo fone (51)
3508-6708, com Karina.

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

SANTO - 46956
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Hoje na
História

com Luís Bissigo

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Leia o blog:
www.zerohora.com/almanaquegaucho

(su)realidade
NILTON SILVEIRA

ouço o andamento
do préstito que conduz
meu corpo
à cova de sete palmos

meus restos bêbedos de
pôr do sol do Guaíba
vararão o planeta
e fertilizarão
a terra do sol nascente

derreter-se-ão os relógios
e eu serei flagrado
mais rebelde do que nunca
em luta com o sono eterno

‘‘Aos 18 anos,
nossas convicções

são montanhas
de onde

olhamos; aos
45, são cavernas

nas quais nos
escondemos.

F. Scott Fitzgerald (1896 –
1940), escritor americano,
cujo nascimento completa
hoje 115 anos
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Abrir uma estrada não é simples – e a foto acima,
tirada em 1942, na construção da estrada da Serra do
Pinto, ilustra bem o desafio de fazer a ligação entre os
Campos de Cima da Serra e o Litoral Norte – via hoje
conhecida como ERS-486, ou Rota do Sol.
Na verdade, os caminhos entre a Serra e o Litoral
já eram conhecidos pelos indígenas desde antes de
Colombo. Essas mesmas trilhas foram exploradas
por imigrantes alemães e pelos muares dos tropeiros
que faziam o comércio da região no século 19.
Na final da década de 1930, a Inspetoria de Terras do
Leste estabeleceu sua sede em Itati, então Itapeva,
3º distrito de Osório, no Vale do Três Forquilhas,
visando à construção da primeira rodovia que ligaria
a Serra Geral à planície costeira. Na época, ficou

conhecida como estrada da Serra do Pinto, e mais
tarde ganhou novo traçado.
A demarcação da estrada começou em 1939, e a
construção se iniciaria efetivamente no ano seguinte.
Foi preciso derrubar árvores e remover muita terra
para o nivelamento do solo. Os operários tinham de
trabalhar amarrados a escarpas íngremes e abrir
caminho na rocha com picaretas e marretas.
A estrada foi inaugurada em 1946, ligando São
Francisco de Paula, na Serra, a Terra de Areia, então
distrito de Osório, na região litorânea. Duas décadas
e meia depois, começaria a obra da Rota do Sol, que
seguiu alguns trechos da via original.

Colaboração de Rodrigo Trespach

Encontros de família
● Será nos dias 1º e 2
de outubro o encontro
da família Vaccaro, em
Erechim. Estarão lá os
descendentes do casal
Bernardo (1885 – 1958)
e Isabel Vaccaro (1884
– 1969) (ambos na foto
ao lado). As origens da
família estão na Itália, de
onde Bernardo veio em
1886. Ele e Isabel, nascida
em Bento Gonçalves,
tiveram 11 filhos. Mais
informações com Carlos,
pelo fone (54) 3321-0082.

● Os descendentes dos Comparin vão se reunir
amanhã, a partir das 10h30min, em Guaporé.
O sétimo encontro da família terá atividades na
Igreja Matriz e na Sociedade XV de Novembro.
Informações: fone (54) 3443-1566, com Carmen.

2º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 1 137.525,85
Cinco 25 4.125,78
Quatro 1.909 51,45

Os números extraoficiais:

04 - 19 - 32 - 35 - 41 - 45

Dupla Sena Concurso 1.005

12 - 23 - 29 - 33 - 40 - 49

Loterias

Serviço
● Caminhada – Ocorre no domin-

go, a partir das 10h, na Usina do
Gasômetro, a 1ª Caminhada com
Visão Social, promovida pela pro-
grama Visão Social. A atividade
comemora os nove anos do pro-
grama, veiculado pela rádio da
UFRGS (www.ufrgs.br/radio), e
reúne integrantes do terceiro setor,
seus parceiros do poder público,
empresas e voluntários. Para par-
ticipar, é necessário se inscrever
gratuitamente no site www.visao
social.inf.br. Informações pelo e-
mail visaosocial@visaosocial.inf.br

● Autismo – O Instituto Autismo &
Vida promove encontro de pais,
familiares e colaboradores, para
troca de experiências no dia 8 de
outubro, das 14h às 17h. As ativi-
dades ocorrem na Amrigs (Aveni-
da Ipiranga, 5.311, Porto Alegre),
sem necessidade de inscrição. In-
formações: autismoevida.blogspot.
com ou autismoevida@yahoo.com

● Livros – No domingo, das 10h às
17h, ocorre a 10ª Feira de Troca de
Livros, no Parque da Redenção,
em Porto Alegre. A feira reúne
parte do acervo da Biblioteca Pú-
blica Municipal Josué Guimarães e
de mais 15 bibliotecas da Região
Metropolitana. Informações pelos
telefones (51) 3289-8079 ou (51)
3289-8078. Não haverá venda de
livros. Para participar, é necessário
levar obras para trocar. Será mon-
tada uma cobertura para proteção
em caso de chuva.

Quina Concurso 2.704

15 - 48 - 52 - 53 - 76

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 1* 416.132,82
Quatro 66 4.503,60
Três 4.399 96,52

*SP
Os números extraoficiais:

1º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 0 *
Cinco 25 4.125,78
Quatro 1.654 59,39

*R$ 667.735,07 acumulados
Os números extraoficiais:

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

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

LOCALIZAÇÃO
DO RADAR
MÓVEL EM
PORTO ALEGRE

NO CELULARRADAR - 46956


