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● O território do Uruguai
é incorporado ao Brasil,
com o nome de Província
Cisplatina, em 1821.

● Os tupamaros sequestram
em Montevidéu o diplomata
brasileiro Aloísio Dias
Gomide, em 1970.

● Com problemas de saúde,
o cubano Fidel Castro
entrega o poder ao irmão
Raúl Castro, em 2006.
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Hoje é
Dia Mundial do Orgasmo

Santos do dia:
Demócrito,Fábio,Inácio de
Loyola

Piada do dia
O sujeito sai do boteco já bem
embalado e,por engano,entra
na igreja bem na hora da
missa.Fica no fundo,quieto,
ouvindo o sermão.Em dado
momento,o padre convoca:
– Quem quiser ir para o céu
levanta a mão.
Todos os presentes levantam
a mão.Alguns,pelas dúvidas,
levantam as duas mãos.Só o
bebum fica imóvel.
– E tu,meu bom fiel? Não
queres também ir para o céu?
– indaga o reverendo.
– Querer,eu quero,seu vigário.
Mas só quando eu morrer.Não
levantei a mão porque pensei
que a excursão era para hoje.

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

SANTO - 46956

SANTO
DO DIA

NO CELULARHoje na
História

com Luís Bissigo

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Leia o blog:
www.zerohora.com/almanaquegaucho

Uma quase
abstração

JORGE ALBERTO BENITZ

Muito já foi dito
O presente
É uma linha tênue
Que o mínimo sopro
A extingue

Tanto isso é verdade
Que convencionamos
Para maior comodidade
Chamar, também,de presente
O imediatamente antes
E o imediatamente depois
Do agora

Sim,porque assim
Que acabamos de dizer
Agora
O presente já foi embora

‘‘Que o melhor
modo de sair do

mundo
é cheio ou de
miséria ou de

inocência
Basílio da Gama
(1740 – 1795),

poeta mineiro, cuja
morte completa
hoje 217 anos.
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Sobrado histórico

Duas visões
da Rua

Machado
de Assis,

em Osório.
Na foto

em preto e
branco, feita
na segunda
década do
século 20,
o sobrado
da família

Bastos era a
construção

mais
destacada
no cenário.
Na feição
atual da

rua (fotos
ao lado e

abaixo, no
detalhe),
o prédio
antigo já
não é o

mais alto do
quarteirão

A
RQ

U
IVO

PÚ
BLICO

A
N

TÔ
N

IO
STEN

ZEL
FILH

O

O mais antigo prédio de Osório, o Sobrado dos
Bastos, foi construído antes da emancipação do
município, em 1857. Localizado
no centro da cidade, na lateral da
Praça da Catedral, seu primeiro
proprietário foi o comerciante
Francisco Correia de Andrade,
conhecido como Chico Minguta.
A casa comercial de Minguta,
invadida por maragatos durante
a Revolução Federalista, foi
reformada e transformada em
residência familiar, em 1908,
por Manoel Estevão Fernandes
Bastos.

A história do sobrado se
mistura com a própria história
político-administrativa da
cidade, já que nela viveram dois
intendentes municipais e pessoas ligadas à política
regional. O filho de Chico Minguta, José Correia
de Andrade, foi intendente da então Conceição do

Arroio entre 1896 e 1900. Uma filha de José, Ana
Brígida, casou com Manoel Estevão Fernandes

Bastos, outro intendente da
cidade. Bastos, que foi intendente
em três oportunidades (entre
1912 e 1934), era também
escritor, autor da mais importante
obra da literatura litorânea
gaúcha, Noite de Reis, publicada
em 1935 e reeditada em 2007.

Um dos filhos de Fernandes
Bastos, Osvaldo Bastos, eleito
deputado pela UDN em 1946,
morto em naufrágio na Lagoa
da Pinguela, em 1947, era casado
com Cecy Gründler, filha de
outro intendente arroiense, José
Augusto Gründler. O sobrado,
atualmente desabitado, pertence a

Osvaldo Bastos Filho.

Colaborou Rodrigo Trespach

FOT O
S

RO
D

R
IG

O
TR

ESPACH
,A

RQ
U

IVO
PESSOA

L

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
15 5* 292.958,89
14 805 799,83
13 25.273 12,50
12 262.315 5,00
11 1.282.091 2,50

*GO, MG, PR, SC, SP
Os números extraoficiais:

Lotofácil Concurso 785

01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12
13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23

Loterias

Quina Concurso 2.956

10 - 17 - 41 - 47 - 50

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 1* 1.602.775,13
Quatro 117 3.434,79
Três 6.464 88,81

*SP
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

● Palestra – O Centro Cultural Es-
pírita de Porto Alegre (Rua Bota-
fogo, 678, Capital) promove a pa-
lestra gratuita Espiritismo e Meio
Ambiente, no dia 6, às 20h30min.
Informações pelo e-mail ccepars@
gmail.com ou pelo telefone (51)
3392-9587.

● Pesquisa – O Centro de Pes-
quisa Clínica CliniOnco seleciona
pacientes com câncer de mama
localmente recorrente (LR) ou me-
tástico (mBC) progredindo após
tratamento com quimioterapia e
bevacizumabe em primeira linha
para participar de pesquisa com
novo medicamento. Interessados
devem entrar em contato pelo tele-
fone (51) 4009-6026 ou pelo e-mail
pesquisa@clinionco.com.br

● Informática – A Associação
Beneficente Sargento Cordeiro
(ABSC) promove curso gratuito
para iniciantes de todas as idades.
As inscrições devem ser feitas no
local (Rua Riachuelo, 1.606, sala
12, Capital). Haverá uma turma
com aulas às terças e quintas-
feiras, a partir de 14 de agosto, e
outra com encontros às segundas
e às quartas-feiras, a partir de 27
de agosto, durante cinco semanas.
Informações pelo telefone (51)
3061-8592.

● Origami – O Escritório Consular
do Japão em Porto Alegre, em
parceria com o Centro Cultural
CEEE Erico Verissimo, promove
workshop de origami em 21 de
agosto. A atividade ocorre das 14h
às 17h, no centro cultural (Rua dos
Andradas, 1.223). As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas
pelos telefones (51) 3226-7974 ou
(51) 3334-1299.

Serviço


