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ALMANAQUE GAÚCHO

O casarão e a escola
O idealizador 
da ESM, Daiello 
Moreira, e a 
tão sonhada 
sede própria 
na Rua Celeste 
Gobato
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Identidade Visual de Zero Hora 
através das décadas

-Morre em 1935, aos 75 anos, Alfred 
Dreyfus, militar francês vítima de 
escândalo jurídico décadas antes.
-A banda inglesa Rolling Stones faz 
o primeiro show com esse nome, em 
Londres, em 1962.
-A convenção do PRN em Brasília lança 
a chapa Collor-Itamar Franco para a 
Presidência, em 1989.

HOje na História

PiaDa DO Dia
Ao chegar na empresa, o chefe vê a 
sua secretária trabalhando como uma 
condenada e pergunta:
– Nossa, dona Priscila! Desde quando a 
senhora trabalha assim deste jeito?
– Desde que eu vi o senhor  descendo do 
seu carro...

emblemáticO
PEDRO DU BOIS

Repito o lema em voz alta
reparto o tema em gritos
reconduzo o cego ao lado
na incerteza no caminho:

 
exijo a reposição da perda

nos desencontros repetidos 
em palavras de recolhimento.

A vida esconde nos lugares 
mais simples sua grande beleza, 

que revela qual o significado 
de persistirmos em continuar 

vivendo.
Pablo Neruda (1904-1973),

poeta chileno, cujo nascimento  
completa 110 anos hoje.

Hoje é: Dia do Engenheiro Florestal
Santos do dia: Epifânia, João Gualberto, 
João Jonesleia o blog: zerohora.com/almanaquegaucho
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ES ministro negocia 
fim da paralisação

Ao se comprometer a 
encaminhar e defender 
as reivindicações dos 
funcionários em greve, o 
ministro da Previdência 
Social, Jarbas Passarinho, 
recebeu a promessa de 
que a paralisação pode 
ser suspensa ainda nesta 
semana. A greve dos 
servidores já dura 43 dias.

spínola demite 
todo o governo

O presidente António 
de Spínola demitiu ontem 
todos os ministros do 
governo português que 
não haviam renunciado. Os 
secretários e subsecretários 
de Estado também foram 
destituídos de seus cargos.

Famílias expulsas 
da Vila taquari

Começaram a ser 
demolidas ontem as 
casas de cem famílias que 
ocupavam irregularmente 
um terreno particular na 
Vila Taquari, no Cristal. A 
maioria dos moradores diz 
que não tem para onde ir. 

seleção olímpica 
perde amistoso

A Seleção Olímpica 
de Futebol – cuja base é 
o time do Inter – jogou 
muito mal ontem à noite 
e perdeu o amistoso para 
a Colatina, do Espírito 
Santo, por 1 a 0.  
O próximo jogo de 
preparação será no 
 sábado, contra a 
Desportiva, em Vitória.

Em 1964, Zero Hora não 
circulava aos domingos.

em 12 de julho de 1984 em 12 de julho de 1974

O antigo casarão na esquina da Rua Jerônimo Coelho, 
na Praça da Matriz, já abrigou muitas e diversas coisas. 
O início da sua construção data de 1857 e se destinava, 
originalmente, a ser sede da Assembleia Legislativa. Em 
1871, quando foi concluído, lá se instalaram a Diretoria-
Geral de Negócios da Fazenda Provincial, o Comando 
das Armas da Província de São Pedro, a Repartição dos 
Telégrafos e a Diretoria de Obras Públicas. Em 1860,  a 
Assembleia optou por reformar e ficar no prédio que 
ocupava na Rua Duque de Caxias. No torreão do Forte 
Apache, como o casarão ficou conhecido, foi instalado 
também, em 1892, o primeiro Observatório Meteorológico 
do Estado. O pavimento superior do imóvel serviu 
como residência oficial do Presidente do Estado, Júlio 
de Castilhos, depois de uma reforma em 1896. Na parte 
inferior, funcionou, simultaneamente, a Secretaria do 
Interior. Enquanto o Palácio Piratini era construído, sob 
a denominação de Palácio Provisório, era do casarão que 
partiam as ordens dos governantes Júlio de Castilhos, 
Carlos Barbosa e Borges de Medeiros. Dos anos de 1920 
até 1963, o antigo edifício acolheu a Diretoria de Higiene 

e Saúde. Depois disso, mesmo correndo o risco de ser 
demolido, para lá foram setores do Judiciário, como 
Varas de Família, Setor de Transportes e ainda o Centro 
de Funcionários dos Tribunais de Justiça e de Alçada. 
Nessa época de decadência e abandono, o casarão abrigou 
uma iniciativa pioneira que muito orgulha os gaúchos: 
foi ali que começou a funcionar a Escola da Magistratura. 
Fruto do idealismo do desembargador Cristovam Daiello 
Moreira, 85 anos, e de alguns companheiros, a Escola 
Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul é a mais 
antiga do Brasil e da América Latina, e só foi antecedida 
internacionalmente por escolas judiciais do Japão e da 
França. Hoje com sua sede própria, inaugurada em 1992, 
num moderno edifício na Rua Celeste Gobato, a instituição 
não esquece seus primeiros passos no velho casarão da 
Praça da Matriz, restaurado entre 2000 e 2002, e agora 
com o título de Palácio do Ministério Público.  

Fonte: um ideal de Humanismo na Justiça - a Escola Superior da Magistratura 
do Rio Grande do Sul, do historiador Gunter axt

Restaurado pelo Ministério público, o antigo prédio sobreviveu e hoje pode ser lembrado 
pelas diversas atividades que nele se desenvolveram, de palácio do Governo a posto de saúde
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