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● Nasce, em 1928,
na Califórnia, a atriz
e diplomata norte-
americana Shirley Temple.

● Nasce, em 1936, o cantor
e compositor norte-
americano Roy Orbison,
morto em 1988.

● Morre em 2007,
aos 76 anos, Boris Yeltsin,
presidente russo
de 1991 a 1999.
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Os chamados
Tiros de Guerra
são uma forma
que o Exército
brasileiro tem de
formar reservistas,
permitindo que
o convocado ao
serviço militar possa
conciliar a instrução
da caserna sem se
afastar dos estudos
ou do trabalho civil.
A ideia surgiu no
nosso Estado em
1902, quando, na cidade de Rio Grande, Antonio
Carlos Lopes fundou uma sociedade de tiro ao
alvo com finalidades militares. A partir de 1916, a
pregação cívica do poeta Olavo Bilac em prol do
serviço militar obrigatório trouxe grande impulso

a essa instituição.
Bilac é, por isso,
considerado o
Patrono do Serviço
Miliar.

Fruto de acordo
entre as prefeituras
locais e o Comando
da Região Militar,
os Tiros de Guerra
têm por objetivo
formar reservistas
de 2ª Categoria – ou
seja, um combatente
básico de força

territorial, apto a desempenhar tarefas na paz e na
guerra, em defesa de nossas fronteiras, na defesa
civil e em ações comunitárias. São organizados
para serem polos difusores do civismo, de
cidadania e do patriotismo.

Tiro de Guerra

Hoje é
Dia Mundial do Livro e do
Direito deAutor,Dia Mundial
do Escoteiro,Dia Nacional do
Choro,Dia do Serralheiro

Santos do dia:
Jorge,Adalberto de Praga

Sinal sonoro
Na sala de embarque,os
passageiros aguardavam
a chamada.Surge então o
copiloto, todo uniformizado,
de óculos escuros e de bengala
branca tateando pelo caminho.
A atendente da companhia
o encaminha até o avião e,
assim que volta,explica que
apesar de ser cego é o melhor
profissional da empresa.
Alguns minutos depois
chega outro funcionário
também uniformizado,de
óculos escuros,de bengala
branca e amparado por duas
aeromoças.A atendente mais
uma vez informa que apesar
de ele ser cego é um ótimo
piloto.Todos os passageiros
embarcam no avião
preocupados.O comandante
avisa que o avião vai levantar
voo.O aparelho começa a
correr pela pista,cada vez com
mais velocidade.Todos os
passageiros se olham,suando.
O avião vai aumentando a
velocidade e nada de levantar
voo.A preocupação aumenta.
O avião correndo,e a pista
acabando.O desespero toma
conta de todos.Aí começa
uma gritaria.Nesse exato
momento,o avião decola,
ganhando o céu,suavemente.
O piloto se volta para o
copiloto e diz:
– Se um dia o pessoal não
gritar,estamos fritos!

Escola Prudente
Um dos colégios mais tradicionais de

Osório, a Escola Estadual Prudente de
Morais, lança hoje o livro Prudente de
Morais: a Escola na Memória dos seus
Professores 1942-2012.

Organizada pelos professores Ana
Maria Rocha Rufino, Elaine Medeiros
Perfeito e Paulo César Cardoso de
Medeiros, a obra resgata a história
da instituição, que hoje tem como
secretaria o restaurado Sobrado da
Lacustre, antigo escritório dos Serviços
de Transporte entre Palmares do Sul e
Torres (colaborou Rodrigo Trespach).

Casarão dos anos 1920 (abaixo) abriga
secretaria da escola Prudente de Morais,
tema de livro a ser lançado hoje (ao lado)
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Leia o blog:
www.zerohora.com/almanaquegaucho

Amores
PEDRO DU BOIS

O perfume do jasmim
a cor da jabuticaba
a palavra áspera na
despedida.

Os namoros breves
em breves namoros

bravo gesto alargado
em verbos caricatos
de perfumes e cores

resta a palavra
na inconsequência
do dizer: cada passo
dado com você.
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Duas turmas do Tiro de Guerra em Encantado: 1935 (acima) e 1928-1929 (abaixo)

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
15 0 *
14 466 1.429,01
13 18.447 12,50
12 244.774 5,00
11 1.373.544 2,50

*R$ 1.514.969,52 acumulados
Os números extraoficiais:

Lotofácil Concurso 896

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12
13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23

Loterias

Quina Concurso 3.175

51 - 53 - 60 - 66 - 67

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 *
Quatro 79 6.361,52
Três 5.174 138,75

*R$ 2.427.016,07 acumulados
Os números extraoficiais:

Serviço
● Leitura – Dentro da programação

da Semana do Livro, promovida
pela Câmara Rio-Grandense do
Livro, o Instituto Cervantes de Por-
to Alegre (Rua João Caetano, 285)
apresenta, a partir das 20h30min
de hoje, a atividade Como Don
Quixote chegou em terras gaúchas.
O escritor Ernani Ssó fará leituras
de fragmentos de Don Quixote e
também haverá show de tango e
sorteio de livros. A entrada é gra-
tuita. Informações pelo telefone
(51) 3079-2400.

● Família – O Ciclo de Encontros
com a Família, iniciativa da Cli-
nionco, vai tratar do tema Gestão
do Estresse: exercícios práticos de
controle e manejo. A atividade será
no dia 30 de abril, às 17h, na Rua
Dona Laura, 204, em Porto Alegre.
Informações pelo e-mail psicolo-
gia@clinionco.com.br ou pelo tele-
fone (51) 4009-6001.

● Informática – A Ftec Academy
está com inscrições abertas para
o curso Quick Mac, gratuito e vol-
tado exclusivamente a alunos dos
ensinos fundamental e médio. A
atividade tem duração de seis ho-
ras e começa no próximo sábado.
As inscrições podem ser feitas
direto na instituição (Rua Moreira
César, 2.715, Sala 02B, Caxias
do Sul). Informações pelo telefone
(54) 3028-9299, pelo site www.fa-
cebook.com/FtecAcademy ou pelo
e-mail academy@ftec.com.br. É
necessário apresentar o compro-
vante de matrícula escolar.

● Memória – A Na’amat Pioneiras
promove amanhã, às 19h30min,
no auditório da Federação Israelita
do RS (Rua General João Telles,
329) o painel O dever da memória:
70 anos do levante do gueto de
Varsóvia, com o professor Voltaire
Schilling e do psicanalista Abrão
Slavutzky. O ingresso são 2 kg de
alimentos não perecíveis.


