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● Em 1501, é descoberta a
Baía de Todos os Santos, no
litoral nordeste do Brasil,
atual área de Salvador.

● O então presidente
americano John Adams
torna-se o primeiro a ocupar
a Casa Branca, em 1800.

● Morre, em 1922, o escritor
carioca Lima Barreto, autor
de Triste Fim de Policarpo
Quaresma.
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Eles eram quatro Klein (Pedro, Almiro, Otávio
e Inácio), dois Flach (Paulo e Inácio) e mais um
Kerber (Canísio), um Withnelder (Teno) e um
Schneider (Silvestre). Formavam a banda Pedrinho
e sua Orquestra, da Linha Boa Vista, no município
de Poço das Antas. Nesta região de colonização
alemã do Estado, entre os anos de 1967 e 1977, não
foram poucos os bailes que puderam contar com o
animado grupo musical para alegrar seus momentos
de lazer na folga do trabalho duro.

A bordo de uma kombi, os nove membros do
conjunto (alguns cabeludinhos, com um visual que

denuncia a influência dos Beatles) enfrentavam as
precárias estradas do Interior para tocar um típico
repertório alemão, incluindo as tradicionais polcas.

Os instrumentos eram transportados num
bagageiro externo. Certa feita, ao chegar num salão
de Salvador do Sul, eles constataram, desolados,
que a guitarra tinha sido perdida no caminho.
Nem por isso o baile foi menos animado: tocaram,
a noite toda, sem a guitarra mesmo. A falta do
cachê também não era motivo para que a festa não
acontecesse. Os “musicant” tocavam pelo jantar e
pelo prazer de ver todo mundo feliz.

Hoje é
Dia Mundial doVeganismo

Santos do dia:
Dia de Todos os Santos e em
especial de Licínio,Tiago da
Pérsia e Maria (escrava)

PIADA DO DIA
Uma mãe pediu ajuda a um
padre para dar um corretivo
nos filhos,que eram muito
bagunceiros.O padre disse
que os meninos teriam que ir
conversar com ele.
Na manhã seguinte,o irmão
mais novo vai à igreja.
Chegando lá,senta num banco.
O padre vem e pergunta:
– Onde está Deus?
O menino começa a suar.Olha
para um lado,para o outro,e o
padre repete a pergunta,só que
num tom mais severo:
– Onde está DEUS?
O garoto começa a suar frio e
o padre fala numa voz mais
severa ainda:
– Onde ESTÁ DEUS?
O menino,apavorado,corre
para casa e se tranca no
quarto.O irmão mais velho
bate na porta e pergunta:
– O que aconteceu lá na igreja?
E o mais novo:
– Estamos perdidos.Deus
sumiu e acham que foi a gente!

Os trens já foram decisivos para levar cargas
e pessoas. Na primeira metade do século 20, por
exemplo, as cidades de Osório e Palmares do Sul
tiveram sua ligação por via férrea, construída em
1921 pelo STPT (Serviços de Transportes entre
Palmares do Sul e Torres) para apoiar o transporte
lacustre entre Torres e Osório. O trecho de 53
quilômetros, com cinco estações (na foto, a Urbana,
em Osório), era percorrido em quase três horas.

O complexo lacustre-ferroviário foi desativado
no início da década de 1960, quando o país passou
a investir maciçamente nas rodovias. Uma das
locomotivas, a 203, atualmente se encontra no
parque Pampas Safari, em Gravataí. Recentemente,
o município de Osório construiu uma réplica da
Estação Urbana, no centro da cidade, e espera agora
poder repatriar a locomotiva 203.

(Colaborou Rodrigo Trespach)

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

com Luís Bissigo

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Leia o blog:
www.zerohora.com/almanaquegaucho

“Fera” do Livro
ALEXANDRE LETTNER

Goethe.Passo.
Kant,quem sabe.
Perambulo atônito pelos
clássicos.
No fim, levo O Pequeno
Príncipe.
A criança que vive em mim
Reinventa, todos os anos,
Seu eterno reinado.

‘‘Um homem de
gênio tem direito
a todo modo de

expressão.

Ezra Pound (1885 – 1972),
poeta americano, cuja morte

completa hoje 39 anos.
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
NOVEMBRO

She loves you, ya ya ya!
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O trem de Osório

Colaborou Graciela Schneider Flores

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

Loterias

Até as 22h de ontem, o espaço de loterias do
site da Caixa estava fora do ar.

Radar móvel
❐ Estará hoje nas vias Manoel Elias, Plínio
Kroeff,Ipiranga,Souza Reis,Saturnino de Brito,
e no corredor de ônibus da OsvaldoAranha.

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

Serviço

● Solistas – Ficam abertas até
quinta, as inscrições para o Con-
curso Jovens Solistas, da Funda-
ção Municipal de Artes de Monte-
negro (Fundarte). A seleção para
a temporada de 2012 ocorre no
dia 9, na Fundarte (Rua Capitão
Porfírio, 2.141) e envolve todas
as modalidades de instrumentos,
exceto canto. Informações: (51)
3632-1879, www.fundarte.rs.gov.
br ou tcardona@terra.com.br

● Jantar – O jantar baile da Co-
menda da Casa de Nazaré ocorre
no sábado, às 20h30min, na sede
do Grêmio Sargento Expedicio-
nário Geraldo Santana (Rua Luiz
de Camões, 337, Porto Alegre).
O objetivo é arrecadar recursos
para custear a manutenção do
acompanhamento de crianças, jo-
vens e famílias atendidos pela en-
tidade. Os convites custam R$ 50.
Informações: (51) 3242-9196 ou
casadenazare@brturbo.com.br

● Mergulhões – Ocorre no sábado,
às 20h30min, no Centro de Even-
tos Casa do Gaúcho, no Parque
Maurício Sirotsky Sobrinho, na
Capital, o 51º Encontro de Mer-
gulhões, que reúne nascidos em
Santa Vitória do Palmar. O encon-
tro terá música e churrasco. Os
convites custam R$ 20. Informa-
ções: (51) 9304-5404, com José
Adão Viana.

● Encontro – Ocorre no dia 5 o 12º
Encontro Anual dos Ex-funcioná-
rios da Bomberg Comercial SA.
Informações sobre o almoço de
confraternização pelos telefones
(51) 3334-7998 e (51) 9336-4498.

● Direito – O Núcleo de Práticas
Jurídicas do Curso de Direito do
IPA oferece atendimento gratuito
para casos de família, cíveis, tra-
balhistas, previdenciários, do con-
sumidor e demais assuntos que
envolvam a Justiça Federal. Os
agendamentos devem ser feitos
pelo telefone (51) 3316-1185.


