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ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL ANTÔNIO STENZEL

Nem todas as coisas são
negras, nem todas são
brancas. Só a mente humana
inventa as categorias e
tenta abrigar os fatos em
compartimentos.

Amor à arte

Alfred Kinsey (1894-1956),

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

HOJE NA HISTÓRIA

-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.
Em 16 de dezembro de 1857, Conceição do Arroio
emancipou-se de Santo Antônio da Patrulha, sendo o
município instalado em 12 de abril do ano seguinte. Em 1875,
o desembargador Paulino Rodrigues Fernandes Chaves
liderou um pequeno grupo de ativistas amantes das artes e
criou na cidade, que só passaria a se chamar Osório em 1934, a
Companhia Theatral da Harmonia Arroiense, uma sociedade
voltada às atividades culturais, principalmente cênicas. Para
abrigar a companhia, o imigrante alemão Anton Stenzel (pai
do primeiro escritor osoriense a publicar um livro, Antônio
Stenzel Filho) foi encarregado da construção do prédio. Em
1887, o grupo passou a denominar-se Sociedade Amor à Arte
e os livros da associação compuseram a primeira biblioteca
pública do município, embrião da atual Biblioteca Pública
Municipal Fernandes Bastos. Na ocasião, Antônio Stenzel
Filho foi designado bibliotecário. Depois de um concurso
cultural, em 1901 o Teatro Harmonia passou a chamar-se
Teatro Paulino Chaves, em homenagem ao desembargador
que idealizou o grupo. Já com o prédio todo remodelado,
em 1934 a Sociedade Amor à Arte teve o nome alterado para
Clube Comercial. O histórico prédio foi demolido em 1972.

GENI OLIVEIRA
No chão, o menino.
Olhos oblíquos,
pés descalços,
catando farelos.
Testemunha do extermínio
de um povo guerreiro.
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.

PIADA DO DIA
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...

Colaborou Rodrigo Trespach
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Hoje é: Dia Nacional do Desporto,
Dia do Atleta Olímpico, Dia do Lavrador
Santos do dia: Agripina, Edeltrudes,
José Cafasso

Identidade Visual de Zero Hora
através das décadas

REPRODUÇÕES

HÁ 30 ANOS... em 23 de junho de 1984

HÁ 40 ANOS... em 23 de junho de 1974

HÁ 50 ANOS... em 23 de junho de 1964

Catarinenses
apoiam protesto

Brasil faz três
e se classifica

Juiz dá ganho a
Célio Fernandes

O protesto dos
arrozeiros gaúchos
contra o governo federal,
devido ao baixo preço do
produto, ganhou ontem o
apoio de transportadores
e indústrias, além dos
produtores de Santa
Catarina. Os agricultores
começam amanhã o
bloqueio de estradas.

Apesar do nervosismo,
por precisar marcar três
gols para se classificar ,
o Brasil venceu o Zaire
por 3 a 0 e passou para a
próxima fase da Copa. A
Alemanha Ocidental não
confirmou o favoritismo
e perdeu por 1 a 0 para a
Alemanha Oriental, que
agora enfrenta o Brasil.

Por sentença do juiz Danilo
Frasca, Célio Marques
Fernandes deve continuar
como prefeito de Porto
Alegre até a nova eleição
direta. No mesmo ato, o juiz
recorreu ao TJ, enviando
cópia ao TRE, para que se
pronuncie sobre o pleito
indireto que elegeu novo
prefeito e vice da Capital.
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