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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

31
agosto 

n Santo do dia: São Raimun-
do Nonato
n Em 1808, os franceses capi-
tulam, e deixam Portugal
n Em 1991, Rosane Collor 
deixa a presidência da LBA
n Em 2001, Silvio Santos fica 
mais de sete horas como refém 
do sequestrador que havia 
raptado sua filha, dias antes. 
O bandido invadiu a casa do 
apresentador
n Lua crescente

Sociedades espíritas

Poesia

Aprática do espiritis-
mo e, por consequ-
ência, a observância 

da caridade como conceito 
de vida, fez surgir em San-
ta Maria várias entidades 
assistenciais.

O Lar de Joaquina foi fun-
dado em 1927, por um gru-
po de senhoras da Sociedade 
Espírita Estudo e Caridade. 
A entidade atende a meni-
nas carentes de 5 a 12 anos. 

O Abrigo Espírita Oscar José Pi-
than foi fundado em 28 de agosto 
de 1949, por um grupo de 17 pes-
soas liderado por Benjamin Carva-
lho Coelho e João Manoel Cardoso. 

Situado na Chacára das Flores, 
atende a pessoas idosas.

O Instituto Leocádio José Correia, 
que atende a famílias pobres, foi 
criado por Roberto Barbosa Ribas.

Charles Guerra – 1º/02/05

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.

Para você, Joice!
Não sabemos o motivo nem a razão 
pelos quais você partiu, mas sabemos 
que é por um motivo muito grande. 
Deus reservou um motivo muito grande 
em levar você de nós. Sabemos que, 
esteja onde estiver, você estará do lado 
dele, iluminando e espiritualizando a 
nós, que também, por algum propósito, 
ficamos aqui, sofrendo, chorando, com 
muitas saudades.
Vão ficar nas lembranças as tardes 
ensolaradas, que, na maior parte do 
tempo, você passou ao nosso lado. Não 
vamos esquecer a pessoa maravilhosa, 
engraçada, divertida que sempre esta-
va pronta para ajudar alguém. Sempre 

preparada para uma festa e para 
sempre feliz. Não importava o que tinha 
passado, você apenas tinha vontade 
de continuar vivendo e de ser feliz, nem 
que fosse por um determinado tempo. 
E assim, meu amigo, você foi – não dá 
para escrever tudo o que representou 
– muito especial e, por isso, partiu, com 
certeza, levando consigo um pouco de 
cada um de nós. Que você consiga en-
contrar a luz divina e a paz do Senhor!
Ficam as saudades dos teus eternos 
amigos da 14 de Julho. Te amaremos 
para sempre.

Homenagem de Dilma  
Freitas dos Santos

Sol conStituído 
Os olhos ávidos de fevereiro 
vão sugando o dia, 
o trabalho, a semana e 
o momento amarelo, 
enquanto, indiferente, 
o sol do meio-dia estabelece 
sua equação no céu como vinho em 
taça transbordante. 
Entre os fios e a trama 
dos tecidos invisíveis, 
as constantes estátuas, 
a claridade que estala, 
a água desbocada, 
o selo do silêncio trepidante 

e a rosa estabelecida 
na incessante areia. 
Tuas mãos se levantam 
na idade venturosa 
da luz das manhãs, 
e na árvore da chuva escrevem 
a lição de suor e a farinha posta à mesa. 
Tua voz úmida me entrega o idioma 
puro, o aroma do pão, 
a morada limpa confirmada 
pelos altos ornamentos 
do sol constituído de derramada alegria. 

Poema de Nara Soares Zublin


