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REPRODUÇÃO

Hoje, às 19h30min, na Biblioteca Pública Fernandes
Bastos, em Osório, será lançada uma edição especial
da revista Doispontos, totalmente dedicada à vida e
obra de Stenzel Filho. Editada por Anderson Alves
Costa e distribuída gratuitamente, esse número
homenageia o primeiro cidadão osoriense a publicar
um livro, em 1924. Antonio Stenzel Filho nasceu em
8 de junho de 1862,
na então Conceição
do Arroio. Essa data
foi escolhida, por
lei municipal de
2013, como o Dia do
Escritor Osoriense.
Filho de um
imigrante alemão,
o autor de A Villa
da Serra (Conceição
do Arroio): Sua
descripção physica
e histórica. Usos e
Costumes até 1872,

HOJE NA HISTÓRIA

-Dom João VI cria, no Rio, o Museu
Nacional, a mais antiga instituição
científica do Brasil, em 1818.
-Os aliados desembarcam na Normandia
(França) na maior ofensiva da II Guerra
Mundial (Dia D), em 1944.
-Em 1966, a espaçonave tripulada
Gemini IX retorna à atmosfera terrestre,
depois de três dias em órbita.
NOMES
ADRIANA SCHERNER
João, Moisés, Mariozinho, José.
Quantos nomes. Quem são?
Desconhecidos em meio à multidão.
Invisíveis? É claro que não. São
crianças. Todas têm nome, sangue, cores
e coração.
Na escola, quase não vão. Sentem fome.
Apenas de pão? Lógico que não.
Casa, eles têm? Moram com quem?
Alguns preferem a rua, outros a Lua
que os faz sonhar.
Lá na Lua, não tem fome, nem frio,
nem chuva, nem vento. Só o pensamento.
Da Lua prá cá, a fome vai passar. Basta
fechar os olhos e sonhar.

Colaborou Rodrigo Trespach

Medicina e Futebol

Leia o blog: zerohora.com/almanaquegaucho

Isaiah Berlin (1909-1997),

filósofo britânico, cujo nascimento completa
105 anos hoje.

FOTOS MUHM, DIVULGAÇÃO

De acordo com pesquisa do Museu de
História da Medicina do RS, o Grêmio
Esportivo Renner foi um dos primeiros
times gaúchos a contar com um médico
em seu corpo técnico. O quadro com
a faixa de campeão gaúcho de 1954,
uma foto da equipe, uma flâmula e a
foto ao lado foi cedido pelo Dr. Arnaldo
Costa Filho para dar brilho à exposição
Medicina e Futebol: Quando a Saúde entra
em Campo. Aberta ao público no MUHM
(Avenida Independência, 270), a mostra
conta a história da medicina esportiva no
Estado. Na foto, estão o técnico Selviro
Rodrigues, o presidente Mario Azevedo
e o Dr. Costa Filho que, na legenda de
um jornal da época, foram identificados
como “os generais da vitória”.

ACERVO BIBLIOTECA PÚBLICA FERNANDES BASTOS

Reminiscências

casou-se em 12 de setembro
de 1910 com Haydée Jacques
de Oliveira. O casal não
teve filhos e o legado de
Stenzel foi sua contribuição
para a cultura e a história
regional. Tendo estudado
e lecionado em Jaguarão,
Passo Fundo e Pelotas, ao
retornar para Osório ocupou
diversos cargos públicos e
políticos entre 1888 e 1922,
sendo provisoriamente prefeito em 1908. Ele foi o
idealizador da Sociedade Amor à Arte, fundada em
1887, que reuniu cerca de mil livros naquela que foi
a primeira biblioteca não particular do município.
Foi também um dos fundadores da Loja Maçônica
Amor à Virtude, em 1896, e esteve à frente da criação
da Sociedade Beneficente São Vicente Paulo, que
deu origem ao Hospital de Osório, em 1925. Como
autor dramático, escreveu e encenou Mário, Cenas da
Revolução e O Filho da Lavadeira. Durante a década
de 1930, foi também redator do jornal O Legendário.
Stenzel morreu em 4 de novembro de 1933.

Filósofos são adultos que
insistem em fazer perguntas
infantis.

A exposição
conta a
história dos
médicos que
colocaram seu
conhecimento
a serviço
dos clubes
gaúchos
de futebol

PIADA DO DIA
Em um julgamento, o juiz pergunta ao réu:
– Você teve algum cúmplice nesse roubo?
– Nenhum, dotô... Sabe como é, hoje em
dia não dá pra confiar em ninguém!

Com Natacha Gomes | natacha.gomes@zerohora.com.br | 3218-4760

Santos do dia: Marcelino Champagnat,
Norberto, Paulina

Identidade Visual de Zero Hora
através das décadas
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HÁ 30 ANOS...

HÁ 40 ANOS...

HÁ 50 ANOS...

Inter vence a
Copa Kirin

Nova lavanderia
tem self-service

Presidente diz que
prazo será mantido

Depois de uma virada
com gols de Milton Cruz
e Ruben Paz, o Inter
venceu a Irlanda do Norte
por 2 a 1, no Estádio
Nacional de Tóquio, e
conquistou a Copa Kirin
sem perder nenhum jogo.
O meia colorado Ruben
Paz foi eleito o melhor
jogador do torneio.

Há 40 anos, abria em
Porto Alegre a primeira
lavanderia self-service,
na esquina das avenidas
Ipiranga e Getúlio
Vargas. A promessa
era de roupas limpas e
secas em menos de uma
hora, enquanto o cliente
poderia ler uma revista
ou ouvir rádio.

Em uma visita a
Pernambuco, o presidente
Castelo Branco afirmou
que o prazo para cassações
não será prorrogado.
Conforme estabelecido
no artigo 10 do Ato
Institucional 1, as cassações
e suspensões de direitos
políticos só poderiam ser
feitas até 10 de junho.
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