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dIÁRIO dE SANTA MARIA
QUARTA-FEIRA, 26 dE AGOSTO dE 20097  Almanaque

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

26
agosto

n Dia da Igualdade da Mulher
n Santo do dia: São Luís
n Em 1933, o governo nazista 
promulga a lei de esterilização 
para “melhorar” a raça alemã
n Em 1954, o presidente 
Getúlio Vargas é enterrado, em 
São Borja
n Em 1978, Alberto Luciani é 
eleito papa, com o nome de 
João Paulo 1º
n Lua nova

Entidades assistenciais

Gastronomia

A té meados da década de 
1920, não existiam entidades 
assistenciais em Santa Maria. 

Pessoas envolvidas em qualquer 
desajuste social eram enviadas para 
Taquari, onde eram alojadas em um  
asilo que recebia uma subvenção da 
Intendência Municipal.

Entre as primeiras iniciativas de 
caridade locais, destaca-se a Socie-
dade Espírita Francisco Costa. A 
casa foi fundada, em 1920, por uma 
lavadeira conhecida como Irmã Ro-
lica, que distribuía remédios de ho-
meopatia para pessoas doentes.

Seguiu-se, em 1925, a fundação 
do Asilo de Mendicidade Padre Ca-
etano, da qual se originou a mante-

nedora do atual Asilo Vila Itagiba, 
que dá assistência a idosos. Em 
1931, nascia o Pão dos Pobres San-
to Antônio, que funcionou junto à 
Escola Perpétuo Socorro até 1955, 
quando se transferiu para a sede 
atual, na Avenida Borges de Medei-
ros. Entre outras iniciativas, desta-
cam-se o Instituto Espírita Leocá-
dio José Correia, fundado em 1936, 
que dava apoio às mães carentes, o 
Lar Metodista, de 1939, à época um 
patronato rural, orfanato e esco-
la, e a Cidade dos Meninos, criada 
em 1943, para atender a meninos 
delinquentes.

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

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.

Ingredientes
n 2 ovos
n 2 xícaras de leite
n 2 xícaras farinha de trigo
n 1 colher (sopa) de margarina
n 1 colher (chá) de sal
n 1 colher (chá) de açúcar
n Vegetais cozidos (cenoura, brócolis, 
vagem, milho, ervilha)
n 1 pitada de gengibre em pó
n 1/2 colher (chá) de curry
n 1/2 colher (chá) de cominho
n 2 colheres de manteiga derretida
n 50g de queijo muzzarella ralado grosso

Decoração
n Salsa
n Pimentão

Preparo
n Cozinhe os legumes com sal 
e  pique
n Retire a água e, numa tigela, 
misture com as especiarias e a 
manteiga. Reserve
n Bata os ovos, o leite, a farinha, 
a margarina, o açúcar e o sal no 
liquidificador até formar massa 
homogênea
n Unte uma panquequeira com 
óleo e frite as massas dos dois 
lados.  Espalhe o recheio sobre a 
massa
n Coloque o queijo por cima e do-
bre em formato de leque (ao meio 
e depois ao meio novamente)
n Decore com salsa e pimentão


