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● Aos 14 anos,
Dom Pedro II é declarado
maior de idade pelo
parlamento, em 1840.

● Meninos de rua são
assassinados no Rio, na
chamada Chacina da
Candelária, em 1993.

● Astrônomos descobrem,
em 1995, o cometa
Hale-Bopp, um dos mais
brilhantes do século 20.

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

A chegada dos germânicos

Hoje é
Dia do Guarda Rodoviário

Santos do dia:
Brígida,Erondina,Rômula

Mui esperto
O malandro chega numa
festa com aquele jeitinho e
convence o porteiro a entrar
sem pagar.Diz ele que depois
recompensaria o porteiro.
Entrou de fininho e curtiu a
festa como pôde.
Na saída,encostou no leão de
chácara e colocou a mão no
bolso do porteiro,dizendo:
– Isso é pra você tomar
um uisquinho – e sai
tranquilamente.
E o porteiro,sentindo um
friozinho,enfia a mão no
bolso e tira duas pedras de
gelo que o bêbado havia
colocado ali.
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Hoje na
História

O sol
do sorriso

ANTÔNIO CARLOS
MARQUES

O dia raiava bem cedo e na
mansidão da quietude
É de boa atitude o madrugar
nas coisas da vida .
É de boa cepa o que se
antecipa aos seus tropeços.
O dia vai raiar e já vai se
instalar.
Mas o radiante de felicidade
antecipou esse momento de
magia.
Por isso,nesse dia,o seu dia
raiava bem cedo e até o Sol
que mais tarde lhe iluminou
o seu sorriso,parecia pedaço
do seu espelho a sorrir,a
sorrir,a sorrir...

‘‘Sempre
quero achar o

equilíbrio entre a
modernidade e a

tradição.
Renato Borghetti, músico
porto-alegrense, que hoje

completa 50 anos.
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
JULHO

A tela do pintor alemão Ernst Zeuner
(1895-1967) reproduzida abaixo é a mais
conhecida imagem da chegada dos primeiros
colonos alemães a São Leopoldo, em 1824. A
tela original (no tamanho 30x40cm) e uma
reprodução com o dobro do tamanho estão
expostas no saguão de entrada do Museu
Histórico Visconde de São Leopoldo, no Vale
do Sinos. O quadro original do artista
foi doado ao museu por Maria Luiza
Gottschald Schmmeling.

Mas em que dia de julho os
alemães, de fato, chegaram a São
Leopoldo? O 25 de julho é até hoje
comemorado como a data magna
da imigração alemã no Brasil. O
dia denomina, inclusive, inúmeras
associações culturais voltadas às
tradições germânicas.

Mas a verdade é que os primeiros
39 colonos chegaram ao local, o
Porto das Telhas, hoje Praça do
Imigrante, pelo menos dois dias
antes. Eles haviam deixado a
capital do império no bergantim
São Joaquim Protector em junho, chegando
a Porto Alegre no dia 18 de julho. Foram
recebidos pelo presidente da província, José
Fernandes Pinheiro (1774-1847), depois
Visconde de São Leopoldo, que, após alguns
dias, os encaminhou para a futura colônia.

Em carta assinada em 23 de julho de 1824,
o presidente informa o Rio de Janeiro que os
primeiros colonos já haviam deixado Porto
Alegre naquela data, rumo à Feitoria. Por mais
que houvesse ocorrido algum atraso devido
ao tempo ou ao transporte, é muito provável
que os primeiros colonos alemães tenham
chegado a São Leopoldo antes do dia 25.

O fato é que essa data foi consagrada por
lei estadual de 1924, ano do centenário da
imigração. Por lei federal, de 1968, o dia 25 de
julho foi oficializado como Dia do Colono.

Colaborou Rodrigo Trespach

A Casa do Imigrante, que abrigou
os primeiros colonos alemães

em São Leopoldo
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● CABELEIREIRO – O Senac São
Leopoldo está realizando atendi-
mentos gratuitos de cabeleireiro,
pela manhã, por ordem de chega-
da. Informações na sede (Avenida
João Correa, 1350, São Leopoldo)
ou pelo telefone (51) 3590-3060.

● CULTURA – Começa hoje e vai
até 30 de julho a exposição gratui-
ta A Arte do Grafite e a Moda, no
2º andar da Casa de Cultura Mario
Quintana (Rua dos Andradas, 726,
Porto Alegre). As visitações vão
das 14h às 21h nas segundas-fei-
ras, das 9h às 21h de terças a sex-
tas e das 12h às 21h nos sábados,
domingos e feriados. Informações:
contato@quattroprojetos.com.br
brontato@quattroprojetos.com.br

● CARREIRA – A Egalitê Recur-
sos Humanos Especiais, empresa
instalada na Incubadora Raiar da
PUCRS, oferece educação profis-
sionalizante gratuita para pessoas
com deficiência. No site www.ega-
lite.com.br os interessados podem
assistir vídeo-aulas sobre vendas,
basta cadastrar o currículo. A Ega-
litê também desenvolveu um sof-
tware de recrutamento para PCD,
que qualquer empresa poderá utili-
zar para selecionar candidatos.

● GRÁFICA – O Centro Profissional
Gráfico do Colégio Dom Bosco es-
tá com inscrições abertas até 29
de julho para o curso Técnico em
Impressão Gráfica. A capacitação
é destinada a jovens de baixa ren-
da entre 15 e 18 anos, moradores
de Porto Alegre e Região Metropo-
litana, que estejam cursando o 2º
ou 3º ano do Ensino Médio ou já
ter concluído e ter conhecimentos
básicos de informática. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser
feitas pelo site www.colegiodom-
bosco.net ou na sede da institui-
ção (Rua Marechal José Inácio da
Silva, 389, Porto Alegre). Informa-
ções (51) 3361-5039.

SERVIÇO

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
15 6* 269.565,06
14 1.126 631,38
13 17.604 12,50
12 209.344 5,00
11 1.237.028 2,50

*AM, BA, MG, MS e SP (2)
Os números extraoficiais

Lotofácil Concurso 934

02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Quina Concurso 3245

27 - 46 - 52 - 64 - 75

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 0*
Quatro 154 3.982,36
Três 8.804 99,51

*R$ 4.052.488,25 acumulados
Os números extraoficiais:

LOTERIAS


