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ALMANAQUE GAÚCHO

No alto, à esquerda, o Teatro Paulino Chaves,
construído em 1875 e demolido em 1972. Acima,

a Igreja Matriz de Conceição do Arroio, tendo
o prédio do teatro ao lado. Abaixo, o prédio já

reformado, como sede do Clube Comercial.
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Catarinenses
apoiam protesto
Oprotestodos

arrozeirosgaúchos
contraogoverno federal,
devidoaobaixopreçodo
produto, ganhouontemo
apoiode transportadores
e indústrias, alémdos
produtoresdeSanta
Catarina.Osagricultores
começamamanhão
bloqueiodeestradas.
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Brasil faz três
e se classifica
Apesar donervosismo,

por precisarmarcar três
gols para se classificar ,
o Brasil venceu oZaire
por 3 a 0 e passoupara a
próxima fase daCopa. A
AlemanhaOcidental não
confirmouo favoritismo
eperdeupor 1 a 0para a
AlemanhaOriental, que
agora enfrenta oBrasil.

Juiz dá ganho a
Célio Fernandes
Por sentençado juizDanilo

Frasca,CélioMarques
Fernandesdevecontinuar
comoprefeitodePorto
Alegreaté anovaeleição
direta.Nomesmoato, o juiz
recorreuaoTJ, enviando
cópia aoTRE,paraque se
pronuncie sobreopleito
indiretoqueelegeunovo
prefeito evicedaCapital.
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Identidade Visual de Zero Hora
através das décadas
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-Idealizado pelo Barão de Coubertin,
é fundado, na Suíça, o Comitê Olímpico
Internacional, em 1894.
-Um atentado a bomba derruba um
Boeing 747 da Air India, causando a
morte de 329 pessoas, em 1985.
-PC Farias, tesoureiro da campanha de
Collor à presidência, é assassinado em
Maceió (AL), em 1996.

HOJE NAHISTÓRIA

PIADADODIA
O rapaz chega ao hospital todo arrebentado.
– Como é que você conseguiu se machucar
dessa maneira?– pergunta a enfermeira.
– Eu estava dançando lambada com a minha
namorada e o pai dela apareceu na sala. Na
mesma hora, o homem pegou a bengala e
me encheu de porrada.
– Nossa! Ele é maluco?
– Não, ele é surdo...

GENIOLIVEIRA

Nochão, omenino.
Olhos oblíquos,
pés descalços,
catando farelos.

Testemunhado extermínio
de umpovo guerreiro.

Nem todas as coisas são
negras, nem todas são

brancas. Só a mente humana
inventa as categorias e
tenta abrigar os fatos em

compartimentos.
Alfred Kinsey (1894-1956),

entomologista e zoólogo norte-americano,
cujo nascimento completa 119 anos hoje.

Hoje é: Dia Nacional do Desporto,
Dia do Atleta Olímpico, Dia do Lavrador
Santos do dia: Agripina, Edeltrudes,
José CafassoLeia o blog: zerohora.com/almanaquegaucho

em 23 de junho de 1984 em 23 de junho de 1974 em 23 de junho de 1964

Amor à arte

Em16dedezembrode 1857,ConceiçãodoArroio
emancipou-sedeSantoAntôniodaPatrulha, sendoo
município instaladoem12deabril doanoseguinte.Em1875,
odesembargadorPaulinoRodriguesFernandesChaves
liderouumpequenogrupodeativistas amantesdas artes e
criounacidade, que sópassaria a se chamarOsórioem1934, a
CompanhiaTheatral daHarmoniaArroiense, umasociedade
voltadaàs atividades culturais, principalmentecênicas. Para
abrigar a companhia, o imigrante alemãoAntonStenzel (pai
doprimeiroescritorosorienseapublicarumlivro,Antônio
StenzelFilho) foi encarregadodaconstruçãodoprédio.Em
1887, ogrupopassouadenominar-seSociedadeAmoràArte
eos livrosdaassociaçãocompuseramaprimeirabiblioteca
públicadomunicípio, embriãodaatualBibliotecaPública
MunicipalFernandesBastos.Naocasião,AntônioStenzel
Filho foidesignadobibliotecário.Depoisdeumconcurso
cultural, em1901oTeatroHarmoniapassouachamar-se
TeatroPaulinoChaves, emhomenagemaodesembargador
que idealizouogrupo. Já comoprédio todo remodelado,
em1934aSociedadeAmoràArte teveonomealteradopara
ClubeComercial.Ohistóricoprédio foi demolidoem1972.

ColaborouRodrigoTrespach


