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u Em 8 de junho de 632 morre em Medina
o profeta Maomé, fundador do islamismo
u Em 1948, é fundada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
u O governo militar cassa os direitos políticos do ex-presidente e candidato presidencial Juscelino
Kubitschek, em 1964
u O presidente Ernesto
Geisel (foto) determina
o fim da censura prévia à
imprensa, em 1978

Dia do Citricultor
Aniversário do município de
Eldorado do Sul (1988)
Santos do dia: Efrém, Salustiano,
Receba o santo do dia no seu celular.
Envie palavra SANTO para 46956.
O custo é de R$ 0,10 por mensagem
recebida para clientes Claro, Vivo e Brasil
Telecom e R$ 0,35 para clientes Tim. Para
cancelar as assinaturas, envie CANC para 46956.

Horizonte
sempre há
NADIR SILVEIRA DIAS
Para quem
engendra a vida
planta o trigo
planta a videira
Para quem
cultiva a uva
faz o pão e
delibera
Para quem
decide
sonha e
realiza
Para quem faz o norte
Horizonte sempre há
Sempre haverá!

Leon Eliachar

Fatalidade é tudo
aquilo que a gente
só prevê depois
que acontece

Um solar na praça
O coronel Bibiano
José Carneiro da
Fontoura, provedormor da Santa Casa,
construiu a casa
da família em
1850, na Praça da
Matriz de Porto
Alegre, próxima dos
recém-construídos
prédios do Theatro
São Pedro e da
Câmara Municipal. A casa teve um
só pavimento até 1920, quando se
transformou no “solar Palmeiro da
Fontoura”, com dois novos pisos e
40 peças numa área de cerca de 1,5
mil metros quadrados. A reforma foi
assinada pelo arquiteto alemão Richard
Wriedt. Até 1991, quando foi fechado
pela morte de seu último proprietário,
Hélio Palmeiro da Fontoura, o solar foi
testemunha da própria evolução da
praça, da cidade e do Estado.
Em 1995, o casarão foi utilizado para
a edição da Casa Cor Sul e, dois anos
depois, passou a abrigar o restaurante
da Senac para, finalmente, restaurado,
virar sede da Secretaria da Cultura do
Estado.

José Doval , bd

Hoje na História

Túnel do Tempo
Luiz Abreu, divulgação

1
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Mega
ega S
Sena
ena
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Dezenas
Seis
Cinco
Quatro

Concurso
oncurso 1.080
xxx

Acertadores
0
59
4.152

Prêmio  (R$)
*
24.305,19
493,39

*R$ 12.716.777,49 acumulados
Os números extraoficiais:

11 - 18 - 20 - 34 - 41 - 56

Quina
Dezenas
Cinco
Quatro
Três

Concurso 2.062
Acertadores
3 (*)
261
17.615

Prêmio (R$)
1.780.349,13
3.753,93
105,94

*DF (1)/SP (2)
Os números extraoficiais:

09 - 10 - 22 - 34 - 72

Lotomania
O Solar Palmeiro foi construído em 1850, ampliado em
1920 e restaurado nos anos 90

O menino que consertou
o mundo
Circula na internet, sem identificação de
autor, a seguinte fábula:
Um cientista vivia preocupado com os
problemas do mundo e estava resolvido a
encontrar meios de minorá-los. Passava
dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu
filho de sete anos invadiu o seu santuário
decidido a ajudálo a trabalhar.
Vendo que
seria impossível
demovê-lo, o pai
procurou algo
que pudesse distrair-lhe a atenção. Até que se
deparou com o mapa do mundo. Com o
auxílio de uma tesoura, recortou-o em vários pedaços e, junto com um rolo de fita
adesiva, entregou ao filho:
– Vou lhe dar o mundo para consertar.
Veja se consegue. Faça tudo sozinho.
Pensou que, assim, estava se livrando
do garoto, pois ele não conhecia a geografia do planeta e certamente levaria dias
para montar o quebra-cabeças. Uma hora

loterias

depois, porém, ouviu a voz do filho:
–Pai, pai, já fiz tudo. Consegui terminar
tudinho!
Para surpresa do pai, o mapa estava
completo. Todos os pedaços haviam sido
colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido
capaz?
– Você não sabia como era o
mundo, meu filho,
como conseguiu?
– Pai, eu não
sabia como era
o mundo, mas
quando você tirou
o papel da revista
para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você
me deu o mundo para consertar, eu tentei
mas não consegui. Foi aí que me lembrei
do homem, virei os recortes e comecei a
consertar o homem que eu sabia como
era. Quando consegui consertar o homem,
virei a folha e descobri que havia consertado o mundo.

Nomes (1)
Nem sempre há unanimidade em relação à origem etimológica de nomes
de rios, cidades e até países.
Uruguai, por exemplo. Muitos dos estudiosos atribuem
ao termo o significado guarani de “rio que faz o mar”.
Mas há quem divirja, como
o faz o professor Fernando
Escobar Salas.

Nomes (2)
Um estudo desse professor boliviano considera
que o termo Uruguai, como
dezenas de outros da região,
vem da língua aimará: mais
precisamente da interjeição
“uruway!” que significa “que
lindo dia!”. Para o professor
Salas, são de origem aimará
também as palavras pampa
(“planície”), Andes (“montanha iluminada”), Chaco
(“campo seco”) e Acre (“sol
nascente”).

Os leitores podem enviar suas colaborações para “Almanaque Gaúcho”, Redação de Zero Hora,
Av. Ipiranga, 1.075, CEP 90.169-900, Porto Alegre-RS – E-mail: almanaque@zerohora.com.br

Dezenas
20
19
18
17
16
0

Concurso 938

Acertadores
0
6
215
1.896
10.593
0

*R$ 1.116.187,20 acumulados
Os números extraoficiais:

Prêmio (R$)
*
48.701,12
1.359,10
110,08
19,70
0

04 05 09 11 12 33 35 36 38 51
55 56 58 69 76 87 94 95 96 98

Timemania
Dezenas
Sete
Seis
Cinco
Quatro
Três

Concurso 67

Acertadores
0
6
201
4.625
49.804

*R$ 9.263.907,59 acumulados
Os números extraoficiais:

Prêmio (R$)
*
47.319,89
1.345,27
6,00
2,00

13 - 20 - 21 - 32 - 70 - 74 - 79

Time do Coração:
ATLÉTICO/GO

Federal

Extração 4.352

1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

66.728
58.337
74.403
24.342
63.180

RADAR MÓVEL
p Estará hoje nas vias AJ Renner, Saturnino
de Brito, Sen. Tarso Dutra, Souza Reis,
Ipiranga e Assis Brasil.
Receba localização do radar móvel diariamente
no seu celular. Envie torpedo com RADAR
para 46956. O custo é de R$0,10 por mensagem
recebida para clientes Claro, Vivo e Brasil Telecom
e R$ 0,35 para clientes Tim. Para cancelar as assinaturas,
envie CANC para 46956.

