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● Nasce em 1902, em
Itabira (MG), o poeta Carlos
Drummond de Andrade,
autor de A Rosa do Povo.

● Em 1984, Indira Gandhi,
primeira-ministra da
Índia, sofre atentado e é
assassinada, aos 66 anos.

● Morre, em 1993, aos
73 anos, o cineasta italiano
Federico Fellini, de A Doce
Vida (1960).
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Luteranos no Litoral Norte

Hoje é
Dia Mundial da Poupança,
Dia Mundial do Comissário
deVoo,Dia das Bruxas,Dia
do Saci,Dia do Repórter
Policial,Dia da Dona de Casa,
aniversário do município de
Garibaldi (1900)

Santos do dia:
Afonso Rodrigues,Antônio de
Milão,Foilano

Piada do dia
O paciente,há meses
internado no hospital,
reclama:
– Mas como,enfermeira?
Outro frasco de soro em vez
de almoço?
Ela responde:
– É a alimentação que o
médico lhe receitou,senhor.
O homem retruca:
– Muito bem.Diga ao médico
que eu o convido a almoçar
comigo!

Garibaldi
A colonização da região de

Garibaldi – inicialmente chamada
Colônia Conde D’Eu – começou
em 1870, mas a emancipação veio
30 anos depois, em 31 de outubro
de 1900, data comemorada como
aniversário da cidade. A foto ao
lado, enviada pelo leitor Jéferson
Boeira de Lima, mostra a Garibaldi
do século 20, com a paisagem da
Serra em destaque.

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

com Luís Bissigo

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Leia o blog:
www.zerohora.com/almanaquegaucho

Rêves
ANGELA WARLET

Capturo -te
pássaro de fogo
em minha rede de fantasia
sutilmente afago
tua plumagem

Reencontras tua própria
imagem
terna,cálida e fértil
no espelho colorido
A sombra e o eco
cada passo teu
provoca faíscas
fosforescentes na terra

Uma selva de cauda de dragão
agita-se em escárnio erótico
fonte de desejos
a ilusão de liberdade
do sonho

‘‘A forma mais
honesta de se

fazer um filme é
fazê-lo para você

mesmo.
Peter Jackson, diretor
neozelandês, que hoje

completa 51 anos.
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
OUTUBRO

Uma parcela significativa dos imigrantes
alemães que vieram para o Rio Grande do
Sul no primeiro período da imigração (1824
– 1830) era, em sua maioria, protestante.
Eram luteranos e reformados (calvinistas)
em grande parte, mas havia também os
anabatistas, entre outros. Apesar disso, as
duas primeiras comunidades teutas no
Estado estiveram sempre associadas ao
luteranismo, muito devido à formação de
seus pastores: Johann G. Ehlers, que atendeu
São Leopoldo, e Karl Leopold Voges, que
teve um pastorado de quase 70 anos em Três
Forquilhas. Todos os protestantes foram
atendidos por Ehlers e Voges sem distinção de
sua confessionalidade na Alemanha.

Estabelecidos no Litoral em 1826, os
protestantes (luteranos) mantiveram o uso
da língua alemã no culto e em seus registros
até 1942, quando o Brasil declarou guerra
à Alemanha e entrou na II Guerra Mundial

(1939 – 1945). Como se não bastasse a
proibição da língua alemã pelo governo
brasileiro, o subdelegado local destruiu as
lápides nos cemitérios e parte dos registros
paroquiais da comunidade que estavam em
alemão: salvaram-se no episódio os assentos
de batismo e parte dos de casamentos. Foram
destruídos pelo fogo o livro de assentos de
óbitos, parte do registro de casamentos e
inúmeros outros documentos e relatórios
desde 1826.

Com o pastor Gustav Schreiner preso em
1942, a comunidade luterana litorânea ficou
até 1949 sem atendimento pastoral, quando
Augusto Ernesto Kunert assumiu a grande
paróquia que abrangia todo o Litoral gaúcho.
O pós-guerra foi quase um recomeço.

O 31 de outubro é lembrado como o Dia da
Reforma Protestante.

Colaborou Rodrigo Trespach
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Comunidade luterana de Maquiné, reunida com o pastor Augusto Kunert, em foto dos anos 1950
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Quina Concurso 3.033

28 - 61 - 70 - 74 - 77

2º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 0 0
Cinco 84 2.328,26
Quatro 4.203 44,31

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 *
Quatro 38 8.210,97
Três 3.395 131,29

*R$ 436.823,64 acumulados
Os números extraoficiais:

Os números extraoficiais:

12 - 16 - 26 - 28 - 34 - 43

Dupla Sena Concurso 1.120
1º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Seis 2* 2.312.441,92
Cinco 82 2.385,05
Quatro 4.157 44,80

*BA e SP
Os números extraoficiais:

14 - 16 - 28 - 31 - 39 - 47

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
● Ônibus – A partir do dia 5, a

linha de ônibus circular 376.2
– Herdeiros/Antônio de Carvalho,
da Unibus, opera durante todo o
dia, com viagens saindo do ter-
minal Antônio de Carvalho, pela
Avenida Bento Gonçalves em
direção à Vila Herdeiros, na zona
leste da Capital. A ampliação do
serviço atende solicitação de mo-
radores da região.

● Brechó – O Departamento de
Ação Social da Casa João Pe-
dro (Rua Portuguesa, 286, Porto
Alegre) promove brechó, em 10
de novembro. A atividade ocorre
das 9h30min ao meio-dia e das
13h30min às 17h. Informações pe-
lo telefone (51) 3336-2644.

● Dentista – A Sociedade Brasi-
leira de Cirurgiões-dentistas (So-
bracid) seleciona pacientes que
precisam de implantes para ava-
liação gratuita, em 9 de novem-
bro, das 18h às 19h. Informações
pelo telefone (51) 3374-2846, das
9h ao meio-dia e das 14h às 17h.
Vagas limitadas.

● Doações – O Senac São Leo-
poldo recebe, até o fim do ano,
doações para entidades carentes
do município e da região. Os in-
teressados em colaborar podem
entregar roupas, brinquedos e
alimentos não perecíveis na unida-
de (Rua João Correa, 1.350). Os
donativos serão reencaminhados
em dezembro. Informações pelo
telefone (51) 3590-3060.


