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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

28
agosto

n Dia Nacional dos Bancá-
rios e da Avicultura
n Santo do dia: Santo 
Agostinho
n Em 1978, a revogação do 
AI-5 é aprovada pelo Congres-
so Nacional
n Em 1979, a Anistia é san-
cionada pelo presidente João 
Figueiredo, permitindo a volta 
dos exilados políticos e o rea-
parecimento dos clandestinos
n Lua crescente

A Avenida Ângelo Bolson

Gastronomia

AAgitada Avenida Ângelo 
Bolson dos dias de hoje 
é a tranquila Rua da 

Cancela de antigamente. Rua 
de terra por onde passavam as 
tropas e os tropeiros, com re-
gularidade e para todas as di-
reções. Rua onde vales e sangas 
eram constantes, onde predo-
minavam as casas de madeira 
e abundavam poços nos quintais 
domésticos, abastecendo de água 
as famílias locais.

No final dos anos 50, iniciou-se 
a colocação de encanamento para 
água potável e tubos para reco-
lhimento de esgoto. No início dos 
anos 70, a rua foi calçada, dupli-

cada, e o nome, substituído. Tra-
tava-se de uma homenagem a um 
filho de imigrantes italianos, que 
se tornou destacado comerciante, 
fundador e primeiro presidente da 
Sociedade União dos Varejistas de 
Santa Maria.

Fonte: Santa Maria – Memória, de Neida Morales

banco de dados

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.

Chai latte
Ingredientes
n 200ml de água
n 2 saquinhos de chá 
preto
n Massala (mistura de pitadas 
de anis, cardamomo, pimenta-do-
reino, canela, cravo, noz-moscada, 
gengibre)
n 1/4 copo de açúcar
n 100ml de leite

Preparo
n Numa panela, coloque para ferver 
a água com a massala e os saquinhos 
de chá, por 5min
n Coe o chá, adicione o açúcar e o leite e deixe 
ferver até formar a espuma, mas sem transbordar
n Decore a gosto 
n Sirva com uma rama de canela em pau para mexer

Munguzá
Ingredientes
n 1 1/2 xícara de milho 
branco
n 1 lata de leite 
condensado
n 1 lata de leite
n 4 cravos-da-índia
n 1 casca de canela
n 200ml de leite de 
coco
n Canela em pó

Preparo
n De véspera, deixe o milho de molho em água fria
n No dia seguinte, leve o milho ao fogo em panela 
depressão com 2 litros de água fria e deixe cozinhar por 
cerca de 1h
n Depois de cozido, junte o leite condensado, o leite, os 
cravos-da-índia e a casca de canela
n Deixe ferver em fogo baixo por cerca de 10min 
n Acrescente o leite de coco, mexa bem e retire do fogo 
n Coloque em uma tigela funda e sirva polvilhado com 
canela em pó


