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● Morre em 1935, aos 75
anos, Alfred Dreyfus, militar
francês vítima de escândalo
jurídico décadas antes.

● A banda inglesa Rolling
Stones faz o primeiro
show com esse nome, em
Londres, em 1962.

● A convenção do PRN
em Brasília lança a chapa
Collor-Itamar Franco para a
presidência, em 1989.

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

Você trocaria de esposa com um amigo, caso
estivesse infeliz no casamento? E se a troca
envolvesse algo mais – uma porca, uma gamela e
um saco de batatas? Pois foi isso mesmo
que dois imigrantes alemães fizeram, na
década de 1830.

Essa história e outra – a de uma família
de lavradores e sapateiros que chegou
ao Rio Grande do Sul no alvorecer da
imigração alemã, no início do século 19,
e inventou uma suposta e inexistente
ancestralidade na nobreza germânica
– estão no livro O Lavrador e o Sapateiro

(EdiPUCRS), que o pesquisador gaúcho Rodrigo
Trespach lança hoje, na programação da 4ª Feira do
Livro de Inverno de Tramandaí.

O texto resulta de pesquisas realizadas
no Brasil e na Alemanha, incluindo relatos
de imigrantes alemães coletados na região
do Litoral Norte pelos pastores protestantes
Augusto E. Kunert, Ernesto Fischer e Elio
Müller, entre as décadas de 1940 e 1970.
Há também a transcrição de uma carta de
1827, escrita por um colono para contar
aos familiares que ficaram morando na

Alemanha como estava a vida no Novo Mundo.

De lavradores e sapateiros

Hoje é
Dia do Engenheiro
Florestal

Santos do dia:
Epifânia,João Gualberto,
João Jones

Sinceridade
demais

Aquele comerciante
resolveu dar uma de
espertinho. Queria fazer
um cartaz provocativo para
atrair mais clientes para seu
armazém. Então, escreveu o
seguinte no letreiro:
– Não se deixe enganar em
outro lugar: entre aqui!

O Rio Três Forquilhas, no Litoral Norte, e a colônia alemã homônima, no início do século 20.
No detalhe, a capa do livro “O Lavrador e o Sapateiro”, que será lançado hoje em Tramandaí
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Hoje na
História

Escrito
na neve

CLEBER PACHECO

Às vezes é necessário
escrever sob
a chuva.
Enquanto alfabetizamos
poças d’água,
deciframos
o palimpsesto da lama.
Às vezes é necessário
escrever sobre
a areia
para que possamos recriar
a lucidez do vidro.
Às vezes é necessário
utilizar a neve
para que o frio
calcifique
a aprendizagem dos ossos.

‘‘Toda geração
ridiculariza a
moda antiga,

mas segue
religiosamente

a nova.
Henry Thoreau
(1817-1862),

escritor americano,
cujo nascimento
completa hoje

196 anos.
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
JULHO

Rua do Arvoredo
Uma das ruas mais antigas e tradicionais

de Porto Alegre, a Coronel Fernando
Machado já teve o aspecto retratado ao lado,
com o Guaíba ao fundo. O registro data
de 1860, época em que a via se chamava
Rua do Arvoredo. As referidas árvores
não se destacavam tanto, mas a rua já era
importante na jovem cidade. O nome atual,
que homenageia um oficial destacado na
Guerra do Paraguai, foi adotado em 1870.
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Quina Concurso 3.236

09 - 17 - 61 - 64 - 66

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Cinco 0 *
Quatro 81 5.629,68
Três 5.582 116,70

*R$ 1.593.480,94 acumulados
Os números extraoficiais:

Timemania Concurso 448

01 - 16 - 21 - 32 - 42 - 63 - 80

Dezenas Acertadores Prêmio (R$)
Sete 0 *
Seis 3 27.199,41
Cinco 164 710,78
Quatro 2.682 6,00
Três 26.542 2,00

*R$ 1.449.643,11 acumulados
Os números extraoficiais:

Time do Coração:

MOTO CLUBE/MA

LOTERIAS

● INFORMÁTICA – Arquitetura
de Virtualização e Central de Voz
IP serão os temas da palestra
realizada pela Sisnema Informá-
tica amanhã, das 9h às 13h, no
Hotel Plaza São Rafael (Avenida
Alberto Bins, 514, Porto Alegre). A
atividade é gratuita e as inscrições
podem ser feitas pelo telefone
(51) 3226-4111, com o departa-
mento de marketing.

● AUTISMO – Os benefícios da ati-
vidade física no autismo é o tema
de palestra promovida pelo Insti-
tuto Autismo & Vida, amanhã, das
14h às 17h, na Amrigs (Avenida
Ipiranga, 5.311, Porto Alegre). A
entrada é gratuita e não é preciso
se inscrever previamente. Informa-
ções: www.autismoevida.org.br

● MAIORIDADE PENAL – A se-
gunda edição do Pare, Pense:
Por Quê?, que terá debate sobre
a redução da maioridade penal,
ocorre em 16 de julho. A atividade,
promovida pelo Coletivo Macanu-
dos, será às 19h, na sala 3.105 do
pavilhão 3 do campus Carreiros da
Universidade Federal de Rio Gran-
de (Furg), na Avenida Itália, km 8,
Rio Grande. As inscrições podem
ser feitas no site coletivomacanu-
dos.blogspot.com.br

● CRIANÇAS E INTERNET – Em
18 de julho, a advogada Patrícia
Peck Pinheiro ministrará palestra
sobre o uso da internet por crian-
ças e adolescentes, o papel e a
responsabilidade legal dos pais e
dicas para garantir a segurança
dos filhos na web. A atividade será
às 20h, no Centro de Eventos da
PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.681,
em Porto Alegre) e integra a pro-
gramação do 12º Congresso do
Sindicato do Ensino Privado. A pa-
lestra é aberta ao público e não é
preciso fazer inscrição.
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