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3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Cerco à
igreja

REPRODUÇÃO

Instante agoniante:
desapareça!
– Na hora certa,sem
preocupação...
Feridas cicatrizam.Na
ocasião...
Tempestade? Bonança!

Hoje se completam cem anos da
morte incomum de Domingos
Teixeira Machado,na região
de Santa Maria.Patrão de uma
fazenda,ele foi um personagem
importante da região onde hoje
está o município de Caibaté
– com outros tropeiros,era
fornecedor de gado para abate na
charqueada de Pedro Osório em
Pelotas e foi nomeado capitão da
3ª Companhia do 151º Batalhão
de Infantaria da Guarda Nacional
da Comarca de São Luiz Gonzaga.
Leia mais em www.zerohora.com.
br/almanaquegaucho.

Hoje muita gente tem uma
câmera fotográfica no bolso ou
na bolsa – seja um aparelho
digital que inclui filmadora,
seja um telefone celular bem
equipado. Em outros tempos,
uma máquina fotográfica era um
equipamento caro e volumoso,
como ilustra bem este anúncio de
1929, apregoando a utilidade dos
“apparelhos”.
Hoje, no endereço da Casa
Senior, está uma loja de
cosméticos.
● Morre, em 1963, aos 74

anos, o escritor francês
Jean Cocteau, autor de Les
Enfants Terribles.

Hoje é
Dia do Deficiente Físico,
aniversário do município de
Bento Gonçalves (1890)
Santos do dia:
Zenaide,Jaime,Alexandre
Saulo
SANTO - 46956

● Assinada a Lei

Complementar nº 31,
criando o Estado de Mato
Grosso do Sul (MS), em 1977.

NO CELULAR

SANTO
DO DIA

Lotofácil

Dezenas
15
14
13
12
11

Concurso 677

Acertadores
4*
695
25.144
307.365
1.757.520

Prêmio (R$)
408.645,24
1.439,94
12,50
5,00
2,50

*AL, BA, MG, RS (Fontoura Xavier)
Os números extraoficiais:

01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11
12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 23 - 25

Serviço
●

Feira – O programa Mesa Brasil

Sesc promove feira modelo no
Largo Zumbi dos Palmares (Travessa do Carmo, 84, Porto Alegre), no sábado, das 7h30min às
13h. Serão oferecidas avaliações
nutricionais e orientações de cardápio de acordo com as safras e
sobre aproveitamento integral de
alimentos.
Já em Erechim, o
programa oferecerá oficinas de sucos, orientações nutricionais e degustação
de receitas na sexta, das 14h, às
17h, e no sábado, das 8h às 11h,
durante a Feira do Produtor (Rua
Joaquim Brasil Cabral, 220).

●

Arte – Ocorre no dia 22 de outu-

bro o Ipanema em Arte, no Recanto dos Enamorados, no calçadão
de Ipanema, na Capital. Artistas
amadores e profissionais e apreciadores de arte vão se reunir, das
9h ao meio-dia, para pintar e desenhar ao ar livre. Em caso de chuva,
o encontro será transferido para o
dia 29. Informações pelo telefone
(51) 3246-9878.

●

Brechó – O Femina Vox 25 pro-

move brechó amanhã e no sábado, das 10h às 18h, no Centro
Cultural 25 de Julho (Rua Petersen
Júnior, 250, Porto Alegre). Serão
oferecidos roupas, acessórios,
calçados, bolsas, bijuterias, entre
outros itens. Informações pelo telefone (51) 3342-8733.

LOTERIAS - 46956

NO CELULAR

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

Radar móvel
❐ Estará hoje nas vias Dom Pedro II, Dante
ÂngeloPilla,PlínioKroeff,ManoelElias,Ipiranga
e no corredor de ônibus da João Pessoa.

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

Para colaborar: Almanaque Gaúcho, Zero Hora, Av. Ipiranga, 1.075, CEP 90.169-900, Porto Alegre-RS

Prêmio (R$)
*
3.859,18
101,89

18 - 30 - 49 - 59 - 60

PIADA DO DIA
No tribunal,o juiz pergunta
ao réu:
– No momento do furto,
o senhor não pensou,em
nenhum instante,na sua mãe
ou na sua mulher?
E o réu,indignado,responde:
– Pensei sim,seu doutor! Mas
naquela loja só tinha roupa de
homem!

Acertadores
0
83
4.491

*R$ 925.361,06 acumulados
Os números extraoficiais:

No blog

Do fole ao digital

Segunda Guerra dos Bôeres,
na África do Sul, que iria até
o ano de 1902.

Tempo? Razão!
Passagem? Experiência
adquirida.
Deseje! Busque! Alcance!
O Sol nasceu!

Concurso 2.718

Dezenas
Cinco
Quatro
Três

Espero por você!
O tempo deixou tudo igual.
Redima-se!

Colaborou Rodrigo Trespach

● Começa, em 1899, a

Quina

JANIFER GLÓRIA PRADE

Coisa certa? No seu momento!
Reflita! Por um minuto!
Certo ou errado? O tempo
orienta!

Em tempos de confronto,
até as igrejas viram território
conflagrado. Vide a foto ao
lado, feita durante a Revolução
de 1923, que mostra a igreja
de Osório cercada por arame
farpado e sacos de barricada.
O entrevero se deu no
momento em que um grupo
de maragatos, sob o comando
do coronel Luís Gomes, tentou
tomar a vila e foi repelido por
tropas do coronel Reduzino
Pacheco (1864 – 1933).
Foi um dos episódios mais
marcantes na história da igreja,
construída em 1909. Uma nova
igreja começou a ser erguida,
no mesmo local, em 1961,
seguindo uma ideia do cônego
Pedro Jacobs (1904 – 1966),
nascido na Alemanha e pároco
da comunidade osoriense
por 36 anos (foto ao lado).
Como sinal de que a história
não termina, esse prédio, que
corresponde à catedral atual
(acima, no detalhe), agora passa
por reformas de remodelação.

Hoje na
História

Agonia

Loterias

RADAR - 46956

LOCALIZAÇÃO
DO RADAR
MÓVEL EM
PORTO ALEGRE

NO CELULAR

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

