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FOTOS ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL ANTÔNIO STENZEL FILHO

Um padre
importado
O Padre Pedro, como era conhecido pela
comunidade osoriense, nasceu Peter Heinrich Jacobs
em 15 de agosto de 1904, em Kevelaer, região de
Cleves, sede de um dos mais populares santuários
marianos da Alemanha. Filho de Mathias Jacobs e
Katharina Tebartz, realizou os primeiros estudos no
Collegium Augustinianum, o Colégio Agostiniano,
um internato para jovens, em Gaesdonck, ainda em
seu país natal. Vindo ao Brasil na década de 1920,
cursou Filosofia e Teologia no Seminário Maior
de São Leopoldo, recebendo ordenação em 21 de
setembro de 1929.
Iniciou seu trabalho como sacerdote em 16 de
janeiro de 1932, em Osório, tendo atuado durante
33 anos ininterruptos. Figura popular, atendeu à
grande área que compreendia o município de Osório
de então, o que corresponde a boa parte do Litoral
Norte gaúcho de hoje. Mesmo sendo alemão, o que
por força da lei seria um impedimento na época, foilhe permitido continuar o trabalho como sacerdote
durante a II Guerra Mundial (1939 – 1945). Depois
de quase 30 anos no país, naturalizou-se brasileiro,
em 25 de novembro de 1952.

O Padre Pedro nos anos 1930 (acima, à
esquerda) e em 1940, em uma primeira
comunhão na comunidade da Borússia,
interior de Osório (no alto, de preto)

Colaborou Rodrigo Trespach

● Termina o domínio

britânico na Índia, com a
independência desse país
asiático, em 1947.

Depois de voltar de uma
pelada,o garoto conversa com
sua mãe:
– O jogo foi bem difícil!
Quando eu fui cobrar um
pênalti,o goleiro ficou me
provocando.Ele dizia:“Chuta
na direita que eu pego,chuta
na esquerda que eu pego,
chuta no meio que eu pego!”
– E aí,o que você fez?
– perguntou a mãe,curiosa.
E o garoto responde:
– Ah,eu enganei ele...Chutei
para fora!
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Santos do dia:
Assunção de Nossa Senhora,
Alípio,Jacinto,Tarcísio
SANTO - 46956
NO CELULAR

SANTO
DO DIA

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
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Loterias
Quina Concurso
Dezenas
Cinco
Quatro
Três

Acertadores
0
89
5.983

*R$ 463.572,78 acumulados
Os números extraoficiais:

2.969
Prêmio (R$)
*
3.720,49
79,06

14 - 15 - 18 - 30 - 57

Dupla Sena

1º Sorteio

Dezenas
Seis
Cinco
Quatro

Concurso 1.098

Acertadores
0
68
3.992

*R$ 5.085.890,91 acumulados
Os números extraoficiais:

Prêmio (R$)
*
3.074,65
49,87

08 - 10 - 26 - 29 - 32 - 43
2º Sorteio

Dezenas
Seis
Cinco
Quatro

Acertadores
1
81
3.782

Prêmio (R$)
278.768,05
2.581,18
52,64

Os números extraoficiais:
02 - 23 - 31 - 32 - 39 - 47

Serviço
●

Vitoriosas – A Caminhada das

Vitoriosas ocorre neste domingo,
na Capital. A concentração será
no Parque Moinhos de Vento (Parcão), às 10h, com saída às 11h,
em direção ao Parque Farroupilha
(Redenção). As camisetas podem
ser adquiridas por R$ 15, nas lojas Tok e Panvel Farmácias ou na
sede do Imama-RS (Rua Ramiro
Barcelos, 850, Capital). Informações no site www.imama.org.br.
Em caso de chuva, o evento será
transferido para o dia 26.

●

Pele – O curso de pós-graduação

em Dermatologia da Fundação Pele Saudável (Rua Câncio Gomes,
768, Porto Alegre) oferece consultas gratuitas durante todo ano. São
60 atendimentos por semana. Os
agendamentos devem ser feitos
pelo telefone (51) 3222-6008.

●

Pais – O Boulevard Hospital Moinhos de Vento e Zaffari, no Parcão,
em Porto Alegre, promove, neste
domingo, das 9h às 13h, evento em comemoração ao Dia dos
Pais. Haverá medição de pressão,
de circunferência abdominal, de
peso e de altura, distribuição de
balões e aula de ioga. Em caso de
chuva, o evento será transferido
para o dia 26.

Hoje é
Dia da Informática,Dia dos
Solteiros

● A Coreia é dividida em

Coreia do Norte e Coreia
do Sul, separadas pelo
paralelo 38, em 1948.

SEG

Euclides da Cunha
(1866 – 1909), escritor e
jornalista fluminense,
cuja morte completa
hoje 103 anos.

Piada do dia

Foi o responsável pela construção da então Igreja
Matriz de Osório, atual Catedral, cujas obras foram
iniciadas em 1961. Em 17 de janeiro de 1965, deixou
o cargo de vigário, mas não a cidade que adotou
como sua. Continuou a prestar serviço comunitário
até seu falecimento, na manhã de seu aniversário,
em 1966, aos 62 anos de idade.

VIRGÍLIO CALEGARI, FOTOTECA SIOMA BREITMAN

Salazar y Espinoza funda a
cidade de Assunção, atual
capital do Paraguai, em 1537.

De repente estamos nus...
O brilho intenso jorrou
feito lama na tempestade.
O rio de águas claras secou.
Chora Brasil...
Tuas lágrimas limparão
a mancha que ficou.
Somos pássaros feridos,
envergonhados
numa pátria sem rumo.
Grita Brasil!
Grita por tuas cores.
Desfralda tua bandeira,
pois o céu ainda é azul.
Teu ouro naufragou
mas o sol ainda é amarelo.
E teus campos continuam
verdes.
Grita Brasil!
Que tua gente te ama.
Levanta tua bandeira
aos quatro ventos.
Teu povo tem orgulho
e lutará por ti.

O poeta, o
sonhador em
geral, é soberano
no pequeno reino
onde o entroniza
a sua fantasia.

A Avenida João Pessoa já foi
conhecida como Rua da Azenha e
Rua da Redenção. Essa, aliás, era
a denominação da via na época da
foto ao lado, feita no início do século
passado, mostrando a esquina
com a atual Avenida André da
Rocha. Um grande contraste com a
movimentada pista de hoje.
● O espanhol Juan de

ELIDA TAVARES

‘‘

Avenida Redenção

Hoje na
História

Grita, Brasil

AGOSTO

DOM

●

Bichos – O grupo Aumigos do
Germânia arrecada ração para
cães e gatos no domingo, às 10h,
no Parque Germânia, na Capital.
O material será encaminhado à
ONG Luz Animal, ao canil Santo
Expedito e a alguns protetores.
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.

