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● Na França, começa em
1774 o reinado de Luís XVI,
deposto e executado durante
a Revolução Francesa.

● Manifestantes nazistas
queimam livros em praças
públicas na Alemanha,
em 1933.

● O socialista François
Mitterrand vence a eleição
presidencial francesa,
em 1981.

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

Hoje é
Dia da Cavalaria,Dia da
Cozinheira,Dia do Guia de
Turismo,Dia Mundial do
Lúpus,aniversário de Lagoa
Vermelha (1881)

Santos do dia:
Antonino de Florença,
Blanda,João de Ávila,
Nazário,Solange

Água
A mulher liga esbaforida
para o marido no escritório:
– Querido,o carro não quer
pegar.Está com água no
carburador.
– Você já chamou um
mecânico?
– Não!
– Então como você sabe
que o problema é com o
carburador?
– Palpite!
– Tá bom,eu vou até aí...
Onde está o carro?
– Dentro da piscina!

A casa do Marechal Osório (retrato à esquerda) no
início do século 20 (no alto) e atualmente (acima)
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Hoje na
História

Solitário
VIVALDO TERRES

Não sei por que ainda vivo!
Na ilusão de te querer.
Se sei que tu és o meu eterno
padecer.

Quantas e quantas noites...
...Eu solitário fico a pensar!
Nesse amor que só eu amo...
E que jamais vai mudar,o teu
jeito de ser!
Ou seja,que jamais vás me
querer.

Preciso educar meu coração.
Para que ele saiba...
Que ninguém é dono de
ninguém.
E se ele sofre por ti,
Certamente sofreras por
alguém.
Que talvez não te ame
também.

‘‘O cinema não
pode mudar o
mundo nem a
realidade, mas
pode ajudar a

refletir.
Ettore Scola, cineasta italiano,
que hoje completa 82 anos.
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
MAIO

O Exército brasileiro festeja, neste dia 10 de maio,
o aniversário de nascimento do Marechal Manoel
Luis Osorio, o patrono da Cavalaria brasileira.
Nascido em solo gaúcho, na então Conceição do
Arroio (hoje Osório, em sua homenagem), no ano de
1808, Osorio foi, assim como Caxias, um dos mais
destacados militares brasileiros. Até o começo do
século 20, sua fama era, inclusive, maior do que a
do militar carioca. Muito devido a sua simplicidade
e à liberdade que tinha com seus comandados.
Não era brilhante estrategista como Caxias,
mas de capacidade tática, no campo de batalha,
como poucos. Na Guerra do Paraguai, de atuação
destacada, foi o primeiro a entrar em território
inimigo, em 1866.

A casa onde o Marechal Osorio nasceu, na
fazenda dos avós maternos, foi restaurada pelo
Exército e inaugurada em 10 de maio de 1970, com
a presença do então presidente brasileiro Emílio
Garrastazu Médici. No local, atualmente município
de Tramandaí, foi criada a Fundação Parque

Histórico Marechal Manoel Luis Osorio, onde está
instalado o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, o
Regimento Osorio.

Falecido no Rio de Janeiro, em 1879, seu corpo
foi embalsamado e levado para o Asilo dos
Inválidos da Pátria, na Ilha do Bom Jesus. Após
a proclamação da República, seus restos mortais
foram depositados sob a estátua equestre construída
em sua homenagem na Praça XV de Novembro, no
Rio. Osorio só retornou para casa em 1993 – quando,
com permissão da família, seus restos mortais foram
retirados do monumento e enviados para o Rio
Grande do Sul. O traslado passou por Rio Grande,
Pelotas e Porto Alegre, até chegar, na manhã de 11
de dezembro, sob o toque do clarim, ao local onde “o
legendário” havia nascido quase dois séculos antes.

Amanhã, dia 11, será realizada a tradicional
encenação de batalhas (“cargas de cavalaria” dos
tempos de Osorio) no Parque Histórico.

Colaborou Rodrigo Trespach

O legendário
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Quina Concurso 3.189

02 - 09 - 15 - 46 - 62

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 *
Quatro 142 2.925,17
Três 7.601 78,06

*R$ 1.093.048,47 acumulados
Os números extraoficiais:

Timemania Concurso 422

04 - 06 - 08 - 31 - 39 - 43 - 52

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Sete 0 *
Seis 7 33.842,64
Cinco 391 865,54
Quatro 8.104 6,00
Três 80.137 2,00

*R$ 15.392.916,31 acumulados
Os números extraoficiais:

Time do Coração:

SPORT/PE

LOTERIAS

● VIOLÃO - Até 23 de maio, o violo-
nista e professor Daniel Wolff passa-
rá por sete cidades do Estado com
o projeto Violão do Sul, oferecendo
recitais e oficinas gratuitos para es-
tudantes, professores e profissionais
da área musical. Não haverá inscri-
ções, mas as vagas serão limitadas a
30 pessoas, por ordem de chegada.
Hoje, as atividades serão em Pas-
so Fundo, com a oficina às 14h, na
Faculdade de Artes e Comunicação
da UPF, e o recital às 20h, no Teatro
Sesc. Informações na página www.
facebook.com/Daniel.Wolff.Violao

● BRECHÓ - A Pousada Solidarieda-
de, que oferece abrigo a pessoas de
outras cidades que chegam a Porto
Alegre para realizarem transplantes
de órgãos e tecidos, promove hoje
o brechó da instituição, das 10h às
17h, na Rua São Mateus, 815, Porto
Alegre). Em caso de chuva, a ativi-
dade será cancelada.

● TEATRO - A clínica Oncotrata reali-
za hoje oficina de teatro gratuita para
pessoas com câncer e que já encer-
raram o tratamento. O encontro será
às 14h, na Rua Germano Petersen
Junior, 629, em Porto Alegre. Inscri-
ções e informações: (51) 3327-9400.

● TECNOLOGIA - A Sinema promove
amanhã a palestra gratuita Novida-
des Tecnológicas da CeBIT – Uma
visão do Futuro, das 9h às 13h, no
salão Nobre do Hotel Plaza São
Rafael (Rua Alberto Bins, 514, Porto
Alegre). Informações e inscrições pe-
lo e-mail eventos@sisnema.com.br
e pelo telefone (51) 3226-4111.

● CAMPANHA-Até 31 de julho, a Co-
norte realiza campanha de agasalho
da empresa.As peças recolhidas nos
pontos de coleta disponíveis no site
www.conorte.com.br serão doadas a
entidades assistenciais de Porto Ale-
gre. Informações: 0800-510-2800 e
(51) 3367-2972 (ligações de celular).
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