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De tudo
Poesias
Coração de avô
Coração valente
que mesmo lentamente
é mestre do compasso...
que em meu primeiro passo
junto de mim estava
naquele tempo já ensinava
o valor do nosso enlaço.
Coração abundo
que jorra a cada batida
o mágico sopro de vida
que Deus soprou no mundo
e é deste amor profundo

Confira o resultado
na edição de
amanhã.
(No quadro à
direita, a solução
das cruzadas
publicadas ontem)
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Memória
Barão de Nonoai

J

oão Pereira de Almeida nasceu
em 1829. Era filho do militar
n Dia Internacional de Luta
João Pereira de Almeida e de
Contra o Uso e o Tráfico de
Francisca Justa Pereira de Almeida,
Drogas
naturais do Paraná e que moravam
n Santos do dia: João e Paulo
em São Martinho da Serra. Ainda
n Em 1942, nasceu o cantor
jovem, ele passou a trabalhar como
Gilberto Gil
tropeiro. Mais tarde, casou-se com
n Em 1946, foi criado o Servia filha de um fazendeiro da região,
ço Social da Indústria (Sesi)
vindo a morar em Santa Maria.
n Em 1969, foi lançado o jornal
Além de gostar das lidas campeiras,
de humor O Pasquim
desde moço, João mostrou apreço
n Em 2003, o jogador de
pela política. Ele chegou a ser defutebol Marc Foe, de Camalegado de polícia e comandante da
rões, morreu durante a partida
Guarda Nacional de Santa Maria.
contra a Colômbia. Ele tinha
Também era abolicionista, tanto
hipertrofia cardíaca
que libertou os escravos de suas fan Lua nova

Receba o santo do dia no seu celular. Envie
palavra SANTO para 46956. O custo é de R$0,31
+ impostos por mensagem recebida para clientes
Claro, Vivo, Tim e Oi. Para cancelar as assinaturas, envie CANC para 46956.

zendas bem antes de 1888, quando
a Lei Áurea tornou obrigatória a liberdade dos negros escravizados. A
precoce alforria fez João Pereira de
Almeida receber, em 1886, o título
de Barão de Nonoai. João Pereira de
Almeida foi empreiteiro da ferrovia
Santa Maria-Uruguaiana e se distinguiu como o primeiro estancieiro a importar animais reprodutores do estrangeiro, com o objetivo
de melhorar os rebanhos gaúchos.
Muito desgostoso com a revolução
de 1893, transferiu residência para
Porto Alegre, onde morreu em 12
de julho de 1897. O bairro Nonoai
teve seu nome por estar localizado,
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Av. Maurício Sirotsky Sobrinho, 25, CEP 97020-440, aos cuidados da seção Almanaque. Só
serão publicados textos com no máximo 1,8 mil caracteres (sem espaços em branco)

que consegues sobrevida
e continuas a ditar
um ritmo fecundo.
Coração imortal
que mesmo enfraquecido
segue sendo movido
mesmo sem bater direito
há de parar um dia
mas continuará vivo,
gravado, dentro do meu peito.
Carlos Hugo Vilhagra Centurion

Palavra
A palavra
arromba,
lavra e
rasga
os porões
da alma,
para emancipar
o nefasto
silenciamento
sobre
o horizonte
da dor.
A palavra
aconchega,

mima e
acaricia,
para sublimar
da alma
as eternas
e singelas
coisas
que circunscrevem
o universo
terno
do amor.
Luiz Carlos Nascimento da Rosa

