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● É assinado o tratado de
reunificação da Alemanha
(antes dividida em oriental e
ocidental), em 1990.

● A República do
Quirguistão declara sua
independência em relação à
União Soviética, em 1991.

● Morre em 1997, em
acidente em Paris, com o
namorado e o motorista, a
princesa Diana, aos 36 anos.
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Almanaque Gaúcho
RICARDO CHAVES

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

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

SANTO - 46956

SANTO
DO DIA

NO CELULAR

Nas fotos, a Intendência Municipal de Osório no Natal de 1930 e o aspecto atual do
prédio da biblioteca pública na Rua Marechal Floriano. No detalhe, Fernandes Bastos
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Hoje na
História

com Luís Bissigo

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Leia o blog:
www.zerohora.com/almanaquegaucho

A noite
LUIZ CARLOSVARELLA PRATI

A dor comove
O riso encanta.
O vendo sopra
A flor balança.
O peito se agita
A saudade fica.
A dor represa

O choro expande.
O sonho leva...
O lugar é distante.
O vazio abraça...
A solidão se agiganta.
A vida espera...
O caminho se esmera,
Apontando o horizonte.
Nos braços da noite
O tempo descansa.
As estrelas brincam
De roda gigante.
A janela se fecha...
O brilho se esconde.
A busca se apressa...
O amor recomeça.
O telhado recolhe
O sereno perdido.
Os astros se encantam
Com a lua partida.
E tudo termina
Nos sonhos da noite.
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
AGOSTO

Amor à arte

O prédio onde atualmente se encontra a
Biblioteca Pública Municipal de Osório – cujo nome
homenageia o advogado, político e intelectual
Manoel Estevão Fernandes Bastos – foi construído
no final do século 19 e serviu como sede do Grupo
Escolar Conceição do Arroio, do Colégio Elementar
e, depois da década de 1930, da Prefeitura
Municipal e da Câmara de Vereadores da cidade.

Os cerca de mil livros da Sociedade Amor à
Arte, organizada em 1887, compunham a primeira
biblioteca não particular do município. Somente
em 15 de março de 1943, o prefeito Juvenal
José Pinto cria por decreto a primeira biblioteca
pública municipal, que em 5 de julho do mesmo
ano passa a denominar-se Fernandes Bastos. Até
1952, ela permaneceu no andar superior do prédio
da então prefeitura, passando posteriormente
por vários locais até ser instalada em definitivo
novamente no prédio que fora prefeitura. Hoje, no
mesmo local, junto à biblioteca, funcionam ainda
o Museu Antropológico Leonel Mantovani e o
Arquivo Público Municipal Antônio Stenzel Filho.

A biblioteca, o arquivo e o museu passaram por
reformas nos últimos meses e devem ser reabertos
nas próximas semanas.

Fernandes Bastos foi intendente municipal
em Osório, então Conceição do Arroio, em três
oportunidades: 1912-1915, 1920-1924 e 1928-1934.
Porto-alegrense, nascido em 3 de agosto de 1885,
ficou órfão ainda menino. Iniciou sua formação
educacional no Seminário Menor de Pareci,
em Montenegro, que deixou na adolescência.
Intelectual, era fluente em alemão e francês e tinha
aptidão para as artes cênicas, além de tocar piano e
violino. Antes de chegar a Osório, passou por Santo
Antônio da Patrulha, Passinhos e Tramandaí. Foi
autor do livro Noite de Reis (1935) e, na condição de
correspondente do Instituto Histórico e Geográfico
do Rio Grande do Sul (IHGRGS), escreveu
inúmeros artigos sobre a história do Litoral Norte
gaúcho. Faleceu em sua cidade natal, em 22 de
setembro de 1938.

Colaborou Rodrigo Trespach
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Quina Concurso 2.983

11 - 21 - 41 - 71 - 79

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 1* 456.059,11
Quatro 94 3.465,49
Três 4.581 101,58

*PR
Os números extraoficiais:

Loterias

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
● Pesquisa – O Hospital de Clínicas

de Porto Alegre (HCPA) seleciona
voluntários, maiores de 18 anos,
com diagnóstico de Síndrome do
Intestino Irritável, para estudo de
validação de questionário. A pes-
quisa irá auxiliar na identificação
da doença. Interessados em par-
ticipar devem entrar em contato
pelos telefones (51) 3359-8974 e
9678-0859 ou pelo e-mail pesqui-
sagastro@gmail.com

● Informática – A Associação
Beneficente Sargento Cordeiro
(ABSC) oferece 10 vagas gratuitas
em curso para iniciantes de todas
as idades. As inscrições devem
ser feitas no local (Rua Riachuelo,
1.606, sala 12, Capital). As aulas
ocorrem às terças e às quintas-
feiras, a partir do dia 18, durante
cinco semanas. Informações pelo
telefone (51) 3061-8592.

● Brechó – Amanhã, o Instituto
Sanmartin promove Brechó So-
lidário Núcleo Tristeza. As peças
de roupa custarão dois quilos de
alimentos não perecíveis. Os itens
arrecadados pelo brechó serão di-
recionados para as 39 instituições
beneficiadas pelo instituto. O even-
to será no estacionamento coberto
do supermercado Nacional (Ave-
nida Wenceslau Escobar, 1.286,
Porto Alegre), das 9h às 17h. Infor-
mações: (51) 3264-6964.

● Corrida – A Associação Médica
do Rio Grande do Sul (Amrigs)
promove, em 14 de outubro, a
corrida de rua Amrigs Running
– Correndo contra o Fumo. Toda
a arrecadação será destinada ao
Instituto Vida Solidária. Informa-
ções no site www.amrigs.org.br

● Mães – A Clínica Mirabile (Rua
Professor Langendonck, 117, Por-
to Alegre) promove três palestras
gratuitas voltadas a mães, durante
setembro, sempre a partir das 20h.
Na quarta-feira, serão tratados
assuntos como pré-natal, parto,
modificações no corpo e o desen-
volvimento do bebê. No dia 12, o
tema será nutrição. O terceiro en-
contro, no dia 26, haverá um ba-
te-papo sobre cuidados estéticos.
Informações: (51) 3335-3338.

Piada do dia
Dois amigos se reencontram,
depois de muitos anos.Um
deles sai contando:
– Minha esposa ganhou
trigêmeos! São lindos!
O outro,meio surdo,diz:
– O quê? Repete isso!
E o primeiro se espanta:
– Repetir? Tá maluco? Com
esse salário mínimo?

‘‘Quem não sabe
povoar sua

solidão também
não sabe estar
só no meio de
uma multidão
ocupadíssima.
Charles Baudelaire
(1821 – 1867), escritor
francês, cuja morte

completa hoje 145 anos.

Hoje é
Dia do Nutricionista,Dia do Blog

Santos do dia:
Amado,Aristides,
Raimundo Nonato


