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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

3
setembro

n Dia do Biólogo, do Guarda 
Civil e das Organizações 
Populares
n Santo do dia: São Gregório 
Magno
n Em 1914, um conclave 
elege o papa Bento 15
n Em 1919, o voto feminino é 
aprovado na Itália
n Em 1991, o Senado aprova 
o fim da reserva de mercado 
na área da informática
n Lua crescente

Os palotinos

Poesia

A congregação religiosa dos 
padres palotinos iniciou 
suas atividads em Santa 

Maria em 1896, sob a direção do 
padre Pedro Wimmer, substituí-
do, em 25 de dezembro de 1900, 
pelo padre Caetano Pagliuca.

Atrelada à educação, a con-
gregação palotina fez surgir, em 
1941, um curso de Filosofia e, 
em 1948, um curso de Teologia, 
em São João do Polêsine. Am-
bos os cursos foram transferidos, 
em 1958, para o Colégio Máximo 
Palotino, em Santa Maria.

Em 6 de dezembro de 2001, os 
cursos foram credenciados pelo 
Ministério de Educação e Cultu-

ra, surgindo, então, a Faculdades 
Palotinas (Fapas). A instituição de 
Ensino Superior conta com os cur-
sos de Teologia, Filosofia, Direito e 
Administração.

Fonte: Santa Maria – Memória, de Neida Morales

lauro alves  29/04/08

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.

Meu anjo estelar
Meu amado e lindo anjo,
Meu  terno e  bom serafim,
Sei que tu, aí do céu,
Vives a olhar por mim!

Meu amigo estelar anjo,
Bem daqui do meu jardim,  

Eu fico a te contemplar
E tu acenas para mim.

Meu zeloso estelar anjo,
Nunca me deixas ao léu,
Se não podes vir a terra,
Tu me iluminas do céu.

Meu anjo estelar brilhante,
Não te ofusca  o arrebol.
Mais que a lua eu te admiro,
Tu me aqueces mais que o sol!

Poema de Alair Botton Barcellos

Coração Confuso 
agora eu tô confuso
no meu coração. 
cada dia tem
um novo intruso 
agora eu não sei o que sinto,
não sei se minto.
não sei se tenho um cinto pra
me segurar. 
é tão tocante
quando fere o coração 
do amante.

eu sei que amo errado,
sei que sou um pouco exagerado.
é difícil imaginar que uma coisa
tão linda como amor
se converte em tanta dor.
essa gente nunca vai saber 
fingem que me entendem 
mas nunca vão entender
do meu amor sem cor 

Poema de Bruno Quinto, aluno da 7ª 
série da Escola Marieta D’Ambrósio

Pássaro
Vindo d’além
mar...
traz de quando
em vez

uma mensagem
prenúncio
de guerra ou paz.

Poema de Francisco Fajardo


