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Loterias
REPRODUÇÃO DA CAPA DO LIVRO “NOSSA SENHORA DAS LÁGRIMAS, DE BARBARA OGGIONNI

calça
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GUILHERME MEYER

●

delicado nada,
depois.te
esperando chegar.

Lições
Aqueles três eram tão amigos
que até casaram no mesmo
dia: um com uma médica,
outro com uma telefonista e o
terceiro com uma professora.
Fizeram uma festa e partiram
para as viagens de lua de mel.
Meses depois,marcaram de
se encontrar para comentar as
viagens.O marido da médica
estava meio acabrunhado:
– Nossa lua de mel não foi
legal.Sempre que íamos
para a cama,ela media
minha pressão,tirava minha
temperatura e analisava minha
pulsação.No fim disso tudo,eu
já estava dormindo...
Aí o marido da telefonista,que
também parecia triste,contou:
– Pois é,comigo a coisa
também não deu muito certo.
A gente ficava de amasso,
mas ela começava a dizer
“não,senhor”,“sim,senhor”
o tempo todo.Aí eu perdia a
concentração.
E o marido da professora
sorriu e disse que a lua de mel
tinha sido ótima.E explicou:
– É que,toda vez que eu erro
alguma coisa,ela me manda
repetir cem vezes!

Colaborou Rodrigo Trespach

ARQUIVO PESSOAL

Descendentes dos imigrantes Giovanni Crestani
e Giovanna Maria Vardanega (na foto acima, com
filhos) vão se reunir no município de Colorado,
no próximo dia 3 de março. Giovanni e Giovanna
teriam feito parte das primeiras levas de italianos
a chegar ao Estado, nos anos 1870, e instalaram-se
no interior de Bento Gonçalves. Para mais detalhes,
contato pelo e-mail familiacrestani@colorado-rs.com.

Hoje na
História

● Nasce, em 1685, o

compositor barroco alemão
Georg Friedrich Händel,
morto em 1759.

● O Instituto Butantan é

fundado em São Paulo,
em 1901, com o nome de
Instituto Serumtherápico.

Hoje é
Dia da Sedução,Dia Mundial
do Rotariano,Dia do
Boticário,Dia do Surdo-Mudo
Santos do dia:
Policarpo,Sereno,Romano
Amanhã é
Dia da Conquista doVoto
Feminino no Brasil
Santos do dia:
Sérgio,Montano,Edilberto

SANTO - 46956

● A Espanha frustra

uma tentativa de golpe
perpetrada por setores
militares, em 1981.

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

Oficina – A bailarina e coreógrafa

carioca Dani Lima ministrará a oficina Poética Cotidiana do Corpo,
de 5 a 7 de março, às 19h, e dia
8, às 14h, na Sala Cecy Franck da
Casa de Cultura Mario Quintana
(Rua dos Andradas, 736, Porto
Alegre). As inscrições são gratuitas e os interessados devem enviar currículo resumido e carta de
intenção até 26 de fevereiro para o
e-mail falosestercus@gmail.com.
As vagas são limitadas a 15 participantes e o resultado será divulgado dia 1° de março. Informações
no site www.ccmq.com.br

naquela noite sem
lua,derrame.

Em 1893, a igreja, ainda em madeira, estava
pronta. Em 1947, uma parte nova, com tijolos
e cimento, foi construída. Uma nova igreja foi
construída no lugar da anterior, em 1967. O
templo recebeu o título de santuário em 1980
e, 23 anos depois, ganhou um afresco com
a imagem de Nossa Senhora, pintado pelo
brasileiro Hô Monteiro e pelo italiano Battista
Mombrini.
O templo de Caraá seria o único dedicado a
Nossa Senhora das Lágrimas fora da Itália – país
em que o 28 de fevereiro, data oficial da devoção,
é comemorado desde o século 16.

Encontros de família
– os Crestani

Serviço

novembro
ou assim que essa
chuva passar.

Nossa Senhora das Lágrimas
Hoje e amanhã, a festa de Nossa Senhora das
Lágrimas, no santuário localizado no município
de Caraá (foto acima), remete a uma tradição
secular trazida pelos italianos.
A construção da igreja, ainda no século 19,
partiu de uma promessa feita pelo imigrante
Isidoro Meregalli (1859-1945). Vindo da Itália
ainda pequeno, com a mãe Teodolinda e dois
irmãos, ele mudou-se para o Alto Caraá – então
município de Santo Antônio da Patrulha – em
1891. Naquele mesmo ano, com a esposa Regina
doente, ele prometeu a sua santa de devoção,
Madonna delle Lacrime (Nossa Senhora das
Lágrimas), que iria erguer uma igreja em sua
homenagem, em caso de cura.

Até o fechamento desta edição, a Caixa não
havia divulgado o resultado das loterias.

●

Dança – O Centro de Dança da

Secretaria Municipal da Cultura de
Porto Alegre recebe, até 27 de fevereiro, projetos para o Quartas na
Dança 2013. As inscrições estão
abertas para grupos e companhias
profissionais do Estado, de todos
os estilos, modalidades e linguagens. Os espetáculos devem ter
duração mínima de 45 minutos e
os projetos devem conter a sinopse do espetáculo, ficha técnica e
informações relativas à cenografia
e iluminação. É exigido o registro
do espetáculo em DVD ou projeto
detalhado da montagem. Informações: (51) 3289-8065 ou no e-mail
tomazzoni@smc.prefpoa.com.br

●

Serviço – O Projeto Ronda da Ci-

dadania, promovido pelo Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul,
está cadastrando comunidades
interessadas em receber as feiras
de serviços de utilidade pública
em 2013. As solicitações podem
partir dos municípios que integram
a Comarca de Pelotas (Capão
do Leão, Arroio do Padre, Morro
Redondo, Turuçu e Pelotas). As
comunidades interessadas devem
manifestar o interesse pelo e-mail
pelrondacidadania@tj.rs.gov.br,
informando o local disponibilizado
para a realização das atividades, o
número aproximado de usuários e
os serviços necessários.

●

Capacitação – O Sindilojas
Porto Alegre promove os cursos
de Comunicação Visual, Gestão
de Estoques, Técnicas de Atendimento e Vendas e Administração
do Tempo. A atividade é gratuita
para lojistas e associados e suas
equipes. As aulas ocorrem entre 5
e 26 de março, à noite, no Centro
de Capacitação do Sindilojas (Rua
dos Andradas, 1234, 9° andar). As
inscrições podem ser feitas pelo email cursos@sindilojaspoa.com.br
ou pelo telefone (51) 3025-8300.
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.

