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De tudo

Cruzadas Chiclete com Banana Angeli

Tapejara

Radicci Iotti

Louzada

Confira o resultado na 
edição de amanhã.

(No quadro à direita, a 
solução das cruzadas 

publicadas ontem)

Memória

25
agosto

n Dia do Exército Brasileiro, 
do Feirante e do Soldado
n Santo do dia: São José 
Calasanz
n Em 1803, nasce Luiz Alves 
de Lima e Silva, o Duque de 
Caxias, patrono do Exército
n Em 1949, a RCA anuncia a 
criação da TV em cores
n Em 1961, Jânio Quadros 
renuncia, abrindo uma crise 
política
n Lua nova

Bairros que surgiram dos trilhos

Poesia

O fortalecimento da 
Viação Férrea do Rio 
Grande do Sul, após 

1920, sob administração es-
tatal, incentivou o surgimen-
to de novas  empresas no 
entorno das linhas e proximi-
dades da estação central. Isso 
contribuiu para a formação 
de vilas e bairros operários. 
Entre muitos, o mais conhe-
cido foi o bairro Itararé,  secundado 
pela Chácara das Flores, que na sua 
área englobava a Vila do Perpétuo 
Socorro – nome que, possivelmen-
te, faz referência às práticas benefi-
centes dos ferroviários e pelas ações 
sociais desenvolvidas pela Igreja.

Ainda são considerados redutos 
de operários as vilas e bairros Ca-
rolina, Salgado Filho, Lar Operário, 
Leste, Schirmer, Rossato, Campes-
tre (foto) e Montanha Russa.

Fonte: Fragmentos da História Ferroviária Brasileira,  
de João Rodolpho Amaral Flôres

Marina Chiapinotto, espeCial  – 20/12/07

Envie poesias, crônicas, homenagens, receitas, fotos antigas, curiosidades, dados históricos,  
piadas e outras sugestões de textos para o e-mail almanaque@diariosm.com.br ou para   

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)

Receba o santo do dia no seu celular. Envie 
palavra SANTO para 46956. o custo é de R$0,31 
por mensagem recebida para clientes Claro, Vivo 
e Oi e R$ 0,35 para clientes Tim. Para cancelar  
as assinaturas, envie CANC para 46956.

No beco do Jaques
Atrás de luzes fracas e difusas,
vi  na penumbra formas voluptuosas
de fêmeas tenras, trêmulas, nervosas,
erguendo as saias, levantando as 
blusas...

Vi tais mulheres de bordéis à espera
Que nem canídeos espreitando caças,
Numa pesada e tensa atmosfera
De álcool, de perfume e de fumaças

No fim da orgia, pela madrugada, 

Eu vi vestes lascivas em pedaços
E ainda ouvi, da noite inacabada,
Sobre a calçada, de um boêmio, os 
passos...

Chegou o dia emoldurado, inteiro
Na claridade completa da alvorada...
Sobrou das sombras, esquisito cheiro,
Lembrando a história que não foi 
contada.

Poema de Fábio Conceição

quaNdo te vi
Quando meus olhos cruzaram 
com os seus 
Foi como se um filme passasse por 
meus pensamentos 
A certeza que tinha encontrado 
o alguém 
Que veio para acabar com todas 
as minhas incertezas...   

É incrível a descoberta do amor 
Mesmo quando ainda não sabemos 
que amamos  
Nossos olhos ganham novo brilho 
E nossa vida um novo sentido! 

Poema de Carlos Roberto  
Santos Ghaiver

querido pai
Pai... Uma parte de nossa vida é sonho.
Agradeço por ter me ensinado a sonhar,
ter fé e acreditar no futuro.
É inverno, muito frio...
Que o amor ajude a aquecer a 
primavera

dos teus 83 anos e também o 
Dia dos Pais
Parabéns pelo teu dia!
Feliz aniversário!!!

Poema de Iana Lopes em  
homenagem ao pai, José Pedro


