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Umdosmais antigosprédiosdacidadedeOsório, no
LitoralNorte, corre riscodedesaparecer.Construídoem
1883, emestilo colonial italiano, oCasarãodosFamer foi
modificadoao longodosanoseagorapode serderrubado
paraaconstruçãodeumarua.Depoisdosprédiosda
biblioteca, doHotelAmaral edoSobradodosBastos, o
casarãoéumdosmais importantesdomunicípio.
O imigrante italianoGiuseppeFamer, deVerdello, na

provínciadeBergamo, comprouacasaem1920.Coma
família, chegaradeGênovaaoRioGrandedoSul em1892.
Antesde se instalar emOsório, osFamer seestabeleceram
emVilaNova, emSantoAntôniodaPatrulha, edepoisna
localidadedeBocó,noMorrodaBorússia.Compraram
umapropriedade, construíramummoinhoecultivaram
café, erva-mate,milho, feijão, parreiras e cana-de-açúcar.
Em7deabril de 1920,GiuseppeadquiriudePedroAnflor

umapropriedadede6.700m2emOsório, naRuaSepúlveda
(atualRuaJoãoSarmento, 205), onde já existiaumacasa–
hoje conhecidacomoCasarãodosFamer.
Foi nesse local queGiuseppe e o filhoAugusto

montaram residência e comércio, aAugusto Famer&
Irmãos, que vendia parte da produção das propriedades
do interior domunicípio. Augusto casou-se com
NevedêmiaGoldani, e eles tocaramos negócios depois
queGiuseppemorreu.O casal, no entanto,morreu cedo,
o filhoHermínio ainda eramenor de idade. Irmãode
Augusto, José FamerFilho passou então a ser o tutor do
sobrinho. Ele casou-se comSuntaGoldani e teve nove
filhos naturais e três adotivos. Foi seu filhomais velho,
AndréFamer, quemassumiu os negócios da família.
Emmeados dos anos 1970, o comércio fechou as portas,

embora o prédio continuasse servindode residência
da família. Andrémorreu em2001, e a casa é hoje
propriedade das filhas.
Patrimônio histórico deOsório, a antiga construção é

objeto de estudos das estudantes deArquiteturaMariana
Pelisoli eGrazielaAgliardi, daUnisinos. Ou seja, a história
tem lá sua importância.

ColaborouRodrigo Trespach

Ahistória sob ameaça
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NetodeTancredo
estaránogoverno
AécioCunha,neto

deTancredoNeves,
foi coordenadorda
campanhadoavôparao
governodeMinasGerais
e foi seu secretário
particularduranteo
mandato.Aos24anos,
trabalharámaisumavez
comoavô,masaindanão
temcargodefinido.

Bolívia reatacom
Chileapós 12anos
Chile eBolívia

decidiramreatar suas
relaçõesdiplomáticas
12 anosdepois de
LaPaz fechar sua
embaixada emSantiago.
Adivergência começou
por contadeuma
disputapelas águasde
Lauca, umpequeno rio
que corta osdois países.

Castelopressiona
ministrodoTrabalho
CasteloBranco solicitou

aoministrodoTrabalho,
ArnaldoSüssekind, que
acelereoestudosobreonovo
valordo saláriomínimo.
Süssekindgarantiuqueo
cálculoestaráprontodentro
deduas semanas, quando
será repassadoaoConselho
deEmpregoeSalário, que
definiráovalor final.

Identidade Visual de Zero Hora
através das décadas
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-Morre, em 1912, aos 66 anos, o Barão do
Rio Branco, umdosmaiores diplomatas da
história brasileira.
-Em 1986,morre, emumacidente de
ônibus, o ex-baixista doMetallica Cliff Burton.
-Épublicado o decreto constituindo a
Universidade deCaxias do Sul (UCS), em 1967.

HOJE NAHISTÓRIA

PIADADODIA
No consultório, o médico tenta tranquilizar
seu paciente:
– Não se preocupe com essa doença, eu
mesmo a tive há muito tempo e fiquei
completamente curado.
– Eu sei, doutor! Mas o seu médico era outro.

SONHODE VALSA
LUIZGUSTAVOGUILHERMANO

Umacerta vez o rádio ligado emmelodia
Desliza o casal emevoluções e piruetas
Rostos colados emplena luz domeio-dia
Ele, de olhos fechados, sorri e faz caretas
Ela temespetados loiros, émuito esguia

Da calçada admiro-os comovoyer
passante

Quanta sintonia, parmais-que-perfeito
Espio numdiscreto e silencioso flagrante
Empas(z) de deux eles dançambem

satisfeitos
Interessante e exótico duodançante

Uma janela emoldura’quela cotidiana
cena

O romântico e exclusivo baile desse dueto
Recorte da nobre’legância da vida

pequena
Gira, girame rodopiam, invulgarminueto

Amúsica é interrompida e a dança cessa
Oviúvo abre seus olhos e quase tropeça

Volta expressão sofridamais que depressa
Vira sua bailarina outra vez de ponta

cabeça
Retorna varrer o soalhode poeira espessa.

Hoje é: Dia do Atleta Profissional
Santos do dia: Escolástica, Silvana e
Guilherme de Maleval
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O Casarão
dos Famer,
em 1990:
local pode ser
derrubado para
construção
de rua


