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Nascido emZwickau, nas proximidades da
fronteira alemã com aRepública Checa, em 13
de agosto de 1895, Ernst Zeuner formou-se na
Academia de Artes Gráficas de Leipzig. O artista
deixou a Alemanha depois da Primeira Guerra
Mundial, radicando-se emPorto Alegre. Em 22 de
outubro de 1922, foi contratado pela Livraria do
Globo para ser o responsável pelo ateliê de artes
gráficas. Ali trabalhou por quase quatro décadas,
de 1922 a 1960, tendo sido responsável por capas de
livros de Erico Verissimo, comoViagem àAurora
doMundo, e deAsAventuras de Tibicuera, este
premiado peloMinistério da Educação e Cultura.
Procurado para executar trabalhos particulares,
desenhou órgãos do corpo humano para a Faculdade de
Medicina de Porto Alegre e embalagens para ovos de Páscoa e
chocolates para aNeugebauer. Concebeu também ilustrações
para a Fogões Geral e para a Varig. Fez artes para loterias, selos
de impostos, bônus, cartões, calendários e enciclopédias. Teve
destacado papel no desenvolvimento das artes gráficas no Rio
Grande do Sul. Formou, na Livraria doGlobo, uma verdadeira
escola de artistas. Passarampor sua “escola” nomes como
Edgar Koetz, JoãoMottini, Vitório Gheno, João Fahrion, João
Faria Vianna, entre outros conhecidos no Brasil e Exterior.
Zeunermorreu emPorto Alegre, em 1967, aos 72 anos de idade.

ColaborouRodrigo Trespach

Encontro de ex-alunos doDireito daUPF

92 anos atrás

Acima, as
ilustrações de
Zeuner para a
capa de dois
livros de Erico
Verissimo.
Ao lado, um
autorretrato
do artista.
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A turmade 1964daFaculdade deDireito da
Universidade dePassoFundo realizará, emPassoFundo,
umencontro para celebrar os seus 50 anos de formatura.
Essa foi a quinta turmadaquela faculdade, que começou
a funcionar em 1956. Era integrada pormais de cem
bacharéis. A cerimônia ocorreu emmarçode 1965, no
Cineteatro Pampa.Oparaninfo foi o professorBenedito
Hespanha, e o orador, o bacharel Samoel Zimmermann.
Integrarama turma, entre outros, o ex-deputado Jarbas

Lima, o padreAlcidesGuareschi, que foi reitor daUPF,
alémde váriosmagistrados,membros doMinistério
Público, procuradores doEstado e advogados e
empresários. O encontro será noClubeComercial, em
PassoFundo, no dia 8 denovembro, a partir das 21h.
Informações comLuiz Juarez deAzevedo, pelo telefone
(54) 3313-5244 epelo e-mail luizazevedo@brturbo.com.br,
ou comWarley Farinatti, pelo telefone (51) 3333-1837
e pelo e-mailwarley@pro.via-rs.com.br.

Niki Lauda é
tricampeão
Apesardavitóriade

AlainProst,NikiLauda
garantiuseuterceiro
títulodecampeãoda
Fórmula-1,noGrande
PrêmiodePortugal.
Oaustríaco,que largou
em12ºeterminouem
segundo, foibeneficiado
pelaquebradoRenault
deNigelMansell.

Suspeitos fazem
noivado na prisão
Doisdos suspeitos

presospelo sequestro
domeninoAlexandre
Möllernoivaramontem
à tardenopresídio
MadrePelletier.A
cerimônia teve trocade
alianças, umbeijodo
casal e cumprimentos
dos familiares.Depois, o
noivovoltouaoDops.

Lacerda pede
eleições livres
“Queremoseleições

livres e limpasem66”, disse
CarlosLacerda, ontem,
durante suapassagempor
PortoAlegre.Ogovernador
daGuanabarapregou
tambémaextinçãoda
Sunab,dizendoque já
existemnoBrasil 69órgãos
deabastecimentoeque“um
amenosnão farádiferença”.

Identidade Visual de Zero Hora
através das décadas
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-Em 1807, os reinos de Portugal e
Inglaterra preveemmudança da Corte de
Lisboa para o Rio.
-É realizada a primeira cópia xerográfica,
por Chester Carlson, emNova York, em 1938.
-Em 1978, o cardeal polonês Karol
Wojtyla é entronizado papa João Paulo II,
aos 58 anos.

HOJE NAHISTÓRIA

PIADA DODIA
A professora da aula de religião pergunta
para as crianças:
– Quem quer ir pro céu?
Todas as crianças levantam a mão, menos
o Joãozinho. Intrigada, a professora
questiona:
– Joãozinho, você não quer ir pro céu?
– É que a minha mãe me mandou ir direto
para casa depois da aula...

PENSO
HÉLDERP.MAYER

Vocênãopensa
que eupenso

que você pensava
“Penso, logo
existo?”

Talvez penso,
desisto

ao pensar
em lhe amar
só dói, quando

faz pensar que penso

A vida é uma calamidade
a prestações.

Oswald de Andrade (1890 - 1954),
escritor paulista, cuja morte completa 60 anos hoje.

Hoje é: Dia do Paraquedista,
Aniversário de Vacaria
Santos do dia:Maria Salomé, Melânio,
Josefina LerouxLeia o blog: zerohora.com/almanaquegaucho
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