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SER GRANDE ATRAVÉS DA HUMILDADE E GRATIDÃO 
 

Amigos da Família Guanelliana 
 

A humildade compõe a essência guanelliana e cristã. Ser humilde é per-
ceber o outro e reconhecer sua grande importância até mesmo diante do “me-
nos importante”. Reconhecer é voltar-se para ele e agradecer. 

Obrigado Senhor por termos aprendido  que a  grandiosidade do homem 
acontece através dos pequenos, humildes e pobres, tão caros a São Luís Gua-
nella; pelas nossas quedas, porque só assim aprendemos a levantar e continuar 
o caminho olhando para frente; pelas pessoas que tens colocado em nosso ca-
minho, só assim aprendemos a tolerar e entender o diferente, a tornar-nos mais 

fortes e virtuosos diante dos desafios. 
Queremos agradecer por todos os que nos perdoaram, que nos estenderam a mão, que nos 

mostraram que apesar de sermos ilimitados na capacidade de fazer,  somos também limitados por 
sermos humanos. Somos gratos pela fé, especialmente na Divina Providência, que nos faz acreditar 
que o milagre é possível para quem acredita fielmente. 

Se neste ano ajudamos alguém, agradecemos por  termos tido a oportunidade de crescer e 
desenvolver nossa sensibilidade. 

Somos os frutos das nossas escolhas. O bem ou o mal só acontecem se nós buscamos ou 
permitimos que aconteça. Somos responsáveis pelas nossas ações e nosso entorno vai estar de a-
cordo com nossas escolhas.  

Que em  2013 possamos, além do espírito de humildade e gratidão, que nos permite incluir a 
todos, ter grandes utopias, sonhos de um mundo mais justo, solidário e humano, para transformar 
nossa vida e a daqueles que dela fazem parte e contribuir para que este sonho se torne realidade.  

Feliz Festas, “Caridade e Vida!”. 
Com carinho 

Gilberto Antônio Benetti 
Presidente nacional da ACG 

 

ASSOCIAÇÃO COOPERADORES GUANELLIANOS NO IV ENMEAL - CNBB 
 

A CNBB realizou nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2012, na cidade de Recife- PE, o  IV ENME-
AL - Encontro Nacional de Movimentos, Associações Laicais, Serviços Eclesiais, Movimentos Juvenis, 
Associações nascidas dos carismas das Congregações Religiosas, Movimentos que atuam nas univer-
sidades públicas e Novas Comunidades Católicas. 

A ACG, que participou dos três encontros anteriores, neste último esteve representada pelo 
secretário do Conselho Nacional, Sr. Paulo Sivieri, que pode partilhar experiências de diversas regi-
ões do país referentes aos serviços dos leigos pós Vaticano II, particularmente dos Guanellianos. 

 
A Redação 
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PROMESSAS EM CAPÃO DA CANOA - RS 
 

O Grupo Irmã Lúcia está em festa com as promessas emiti-
das pelas Cooperadoras ELIANE DOS SANTOS SCHEFFER, MARIA 
FRANCELINA DA SILVA e ROSA MARIA DOS SANTOS JUSTIM. 
As mais novas Cooperadoras camponeses emitiram suas promessas 
públicas no dia 06 de outubro passado, às 18h, durante a Missa ce-
lebrada pelo Pe. Mauro, na Igreja Matriz desta belíssima e acolhedo-
ra cidade do litoral norte gaúcho. 

Durante o sábado, os demais integrantes do Grupo Irmã Lú-
cia participaram de um retiro com o Pe. Mauro Vogt e a Ir. Nair Be-
nini, visando a preparação para a renovação da Promessa, realizada 
na mesma oportunidade. 

A Cooperadora Nair Altmayer de Medeiros, representando o Presidente Provincial, acolheu os 
pedidos. 

A celebração transcorreu com grande espiritualidade, com gestos de carinho e acolhida às no-
vas Cooperadoras, e de amor ao nosso fundador SÃO LUÍS GUANELLA.  

 
Idelma Missio dos Santos 

Secretária da Província  
Nossa Senhora do Trabalho 

 

PROMESSAS EM SÃO PAULO - SP 
 

Onze de novembro de 2012, em São Paulo, cinco 
aspirantes guanelianas realizaram sua Promessa para seguir 
sua vocação como Cooperadoras Guanellianas. O fato  ocorreu 
no domingo, às 8hs, na Igreja Santa Cruz, em missa  
celebradra pelo padre Geraldo Ascari, dos Servos da Caridade .  
Na presença do presidente da Província Nossa Senhora da 
Providência e  tendo como testemunhas as irmãs  Maria Eni e 
Marisa, das Filhas de Santa Maria da Providência,Maria José, 
Rosemari , Tereza (Caridade e Vida), Maria e Ruth (Guanella 
em ação), publicamente expressaram o desejo de seguir os 
passos de São Guanella na vivência  do amor ao próximo.  
         Para Guanella o serviço da caridade é não somente o 

“lugar” onde a santidade se manifesta, mas também  o espaço onde a mesma amadurece. 
A santidade cresce na e com a caridade. Ser Cooperador Guanelliano é uma vocação, é um chamado 
de Deus ao amor, à misericórdia e à vida, seguindo Cristo na Eucaristia e as pegadas de Dom 
Guanella. 

Ruth Ester Perez Renjiffo Ribeiro 
Cooperadora do Grupo Guanella em Ação - SP 

 

MONUMENTO A SÃO LUÍS GUANELLA 
 

No dia 21 de outubro, em Santa Maria/RS – por iniciativa da Família Gua-
nelliana - foi inaugurado o MONUMENTO a São Luís Guanella, aprovado por lei 
municipal. 
Estiveram presentes o arcebispo de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Rubert, Pe. 
Atanásio Francisco Schwartz (Provincial emérito) representando a Província, Pe. 
Amélio Parini, Irmão Moacyr Luiz Tomazine, as Irmãs Filhas de Santa Maria da 
Providência, os Cooperadores guanellianos, os paroquianos, autoridades civis e 
militares. 

Parabenizamos os membros da Família Guanelliana de Santa Maria e todos 
aqueles que patrocinaram esta belíssima iniciativa. No site 
www.guanellianos.org.br  e no site da Congregação www.guanelliani.org.it  está 
toda a filmagem do evento. 
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CONGREGAÇÃO SERVOS DA CARIDADE 
NOVO CONSELHO PROVINCIAL 

 
Na solenidade de Todos os Santos, dia 1º de novembro de 2012, foi nomeado o novo Conse-

lho  dos Servos da Caridade para a Província Santa Cruz, cuja sede é Porto Alegre. Está assim cons-
tituído: 

Superior provincial: Pe. Mauro Vogt 
Primeiro Conselheiro e Vigário provincial: Pe. Valdemar Alves Pereira 
Segundo Conselheiro e Secretário: Ir. Arilson Bordignon 
Terceiro Conselheiro: Pe. Alcides José Vergütz 
Quarto Conselheiro: Pe. Adelmo Luiz Maldaner 

 
Os aspirantes e cooperadores agradecem a 

partilha do Carisma e dos dons e o apoio que re-
cebem dos Servos da Caridade. De modo particu-
lar agradecem ao padre Ciro Attanasio – Provin-
cial que deixa o cargo – que, incansavelmente, 
trabalhou para que os integrantes da Associação 
Cooperadores Guanellianos, se sentam membros 
efetivos de uma família, da Família Guanelliana.  

O novo Provincial, padre Mauro Vogt, dis-
se: “Na dimensão da fé deposito a minha inteira 
confiança no Senhor. No sentido da fraternidade 
entre nós agradeço a confiança que depositaram 
em mim e nos outros conselheiros, e por isso 
espero de não deixar nenhum de vocês desiludido 
quanto à missão de difusão constante do nosso 
Carisma no nosso amado Brasil” 

Com certeza não lhe faltará o apoio e a co-
laboração dos aspirantes e cooperadores, através dos Conselhos das Províncias Nossa Senhora do 
Trabalho e Nossa Senhora da Providência e do Conselho Nacional para o exercício da sua missão. 

Parabéns aos nomeados e bom trabalho! 
A Redação 

 
 

ORGANIZAR A CARIDADE 
 

Acaba de ser publicado um importante 
documento do Papa Bento 16.  Trata do servi-
ço da caridade, que é indispensável para a I-
greja cumprir a missão recebida de Cristo, e 
confiada aos Apóstolos. 
O documento leva o nome de “Íntima Ecclesiae 
Natura”, expressão tirada da primeira encíclica 
do seu pontificado, sobre a Caridade, com o 
título de “Deus Cáritas est”. 

As palavras usadas, “íntima natureza da 
Igreja”, sinalizam a centralidade do assunto 
abordado agora pelo Papa em forma de “Motu 
Próprio”, que desta vez traz o caráter bem cla-
ro de “legislação” específica, que a partir de 
agora vai regular a prática comunitária da ca-
ridade por parte da Igreja em suas diversas 
instâncias, especialmente a nível de Igreja Lo-
cal. 

A propósito das responsabilidades do 
Bispo Diocesano, o documento do Papa, ampa-

rado na Encíclica “Deus Cáritas est”, observa 
que a prática da caridade é um dos elementos 
constitutivos da vida da Igreja. Junto com o 
anúncio da Palavra e a celebração dos Sacra-
mentos, não pode faltar em cada Diocese um 
serviço organizado da caridade. 
Na medida que este serviço, por necessidades 
administrativas, e por exigências de cada país, 
assumir forma jurídica, de entidade concreta, 
esta forma jurídica deve expressar claramente 
a índole eclesial destas instituições de carida-
de. 
Desta disposição, regulada agora por este De-
creto do Papa, vai resultar uma dupla conse-
quência. 

De um lado, as entidades caritativas que 
querem se apresentar como vinculadas ofici-
almente à Igreja, precisam “vestir a camisa” 
da Igreja, colocando seus estatutos em sinto-
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nia com o Direito Canônico, que regula os rela-
cionamentos oficiais dentro da Igreja. 

Por outro lado, as entidades que se dis-
põem a integrar a ação caritativa oficial da I-
greja deverão contar com o apoio explícito e 
efetivo das Dioceses. Pois, para cumprir um 
dever que lhes é constitutivo, as dioceses sa-
berão apoiar as entidades que em nome da 
Igreja procuram cumprir esta obrigação. 

A legislação, decretada agora por este 
Motu Próprio, a entrar em vigor a partir do 
próximo dia 10 deste mês de dezembro de 
2012, estabelece que o bispo deve incentivar 
as paróquias, para que todas tenham o serviço 
oficial da caridade, a ser assumido em forma 
de “Cáritas Paroquial”. Onde se mostrar con-
veniente, a Cáritas Paroquial pode ser assumi-
da por diversas paróquias em conjunto. 

Olhando a trajetória da Cáritas Brasilei-
ra, ao longo dos seus quase sessenta anos de 
atuação no Brasil, ela sempre primou em estar 
em sintonia com a CNBB, ao serviço da qual 

ela sempre se colocou, como entidade estatu-
tariamente identificada com a Igreja, e pronta 
a colaborar para que a Igreja expresse sua 
natureza íntima pela prática da caridade, como 
agora recomenda Bento 16. 

Talvez se façam necessários alguns a-
justes estatutários, que de resto a Cáritas Bra-
sileira sempre esteve pronta a fazer, na medi-
da das necessidades e das conveniências. 

Diante da normatização da prática co-
munitária da caridade, que o Papa Bento 16 
acaba de fazer com este decreto, com toda a 
certeza a Cáritas Brasileira se colocará à dis-
posição da CNBB, para com ela empreender os 
ajustes legais necessários. 

O importante é que se pratique a cari-
dade, e que por ela expressemos a natureza 
íntima de Deus, pois “Deus Cáritas est”, e ex-
pressemos também a missão da Igreja, que 
não pode prescindir da prática da caridade co-
mo missão que lhe foi confiada por Cristo. 

Dom Demétrio Valentini 
Bispo de Jales (SP) – Extraído do Site CNBB 

 
 
 

ENCERRAMENTO DO ANO EM SÃO PAULO 
Palavras do Presidente da Província 

 
Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por nos possibilitar este momento e a todos os 

presentes pelo empenho em estarmos unidos e reunidos. 
 Este é o momento que escolhemos para fazer uma breve retrospectiva do ano que se en-
cerra. Relembrar os bons momentos vividos nos nossos grupos e nos eventos da ACG (Romaria, 
retiro, festas...), também para lembrar que não é por acaso que existimos, mas sim para cum-
prir com a missão que Deus nos deixou e para nos motivar temos o exemplo de vida do nosso 
Santo Fundador. 
 Lembrar que devemos estar sempre prontos para as adversidades e nunca desanimar e 
que no sucesso deve estar a nossa motivação sem perder o foco da nossa missão. 
 Neste ano definimos a Missão e Visão do Cooperador Guanelliano, que resume a prática 
da caridade nos moldes de Guanella;  
 Fomos agraciados com a ampliação da nossa Província ao recebermos os grupos do nor-
deste: Salgueiro - PE, Serrita - PE, Cedro - CE, Missão Velha - CE, Itapipoca - CE e Amontada – 
CE.  
 Em nossa Província, seis pessoas de Salgueiro – PE e cinco de São Paulo fizeram sua 
Promessa. Esperamos um número maior de prometidos para o próximo ano. 
 Mais uma vez agradeço a contribuição de tosos os que estão presentes e daqueles que, 
mesmo longe, proporcionaram este momento. 
 Que todos tenham um Santo e Feliz Natal e que juntos, com muita fé, tenhamos um ano 
repleto de realizações e sucesso em nossas empreitadas. 
 E imbuídos deste propósito, vamos iniciar a nossa missa de ação graças, momento espe-
cial de espiritualidade no encerramento do ano de 2012. 

Reginaldo Joaquim Velloso Junior 
Presidente da Província N. S. da Providência 

 
 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EM 2013 
 
 

REUNIÕES DO CONSELHO 
(Conselheiros e Delegados) 

 
 
2/mar Reunião Conselho Provincial da ACG/PSNT   21/set Reunião Conselho Provincial da ACG/PSNT 
  Horário: 08h às 20h     Horário: 20h às 22h 
  Local: Escola Providência – Santa Maria – RS     Local: Pão dos Pobres – Santa Maria – RS 
27 e Reunião dos 5 Conselhos   7/dez Reunião Conselho Provincial da ACG/PSNT 
28/abr Local: São Paulo – SP     Horário: 08h às 20h 

  Participarão os Cooperadores Licério, Ademar e Idelma     Local: Educandário São Luiz – Porto Alegre – RS 
  (saída na sexta, 26; retorno domingo)       
13/jul Reunião Conselho Provincial da ACG/PSNT       
  Horário: 20h às 22h       
  Local: Educandário São Luiz – Porto Alegre – RS       
 
 
 

RETIROS DOS NÚCLEOS 
 
 

13 e 
Cooperadores Santa Terezinha de Itaipu, Curitiba e 
Piraquara   15 e 

Cooperadores Núcleo Porto Alegre, Capão da Canoa e 
Canela 

14/abr Horário: 12h de sábado até 14h de domingo   16/jun Horário: 12h de sábado até 14h de domingo 
  Local: Auditório – Santa Terezinha de Itaipu – PR     Local: Educandário São Luiz – Porto Alegre – RS 

04 e 
Cooperadores Núcleo Planalto, Carazinho e Santa 
Maria       

5/mai Horário: 12h de sábado até 14h de domingo       
  Local: Salão Paroquial Comunitário – Planalto – RS       
 
 

VISITAS AOS GRUPOS 
(Presidentes e Delegados) 

 
 
3/mar Grupos de Santa Maria   17/ago Grupos de Curitiba e Piraquara 
  Horário: 08h30min às 10h     Horário: a combinar 
  Local: Escola Providência – Santa Maria – RS     Local: Salão Paroquial – Piraquara – PR 
1º/06 Grupo de Canela   18/ago Grupos de Santa Terezinha de Itaipu 
  Horário: 09h às 10h30min     Horário: a combinar 
  Local: Oásis Santa Ângela – Canela – RS     Local: Salão Paroquial – Santa Terezinha de Itaipu – PR 
1º/06 Grupo de Capão da Canoa   23/jul Grupos de Planalto 
  Horário: 14h30min às 16h     Horário: 19h 
  Local: Escola Irmã Lúcia – Capão da Canoa – RS     Local: Sala de Reuniões – Planalto – RS 
1º/06 Grupos de Porto Alegre   24/jul Grupos de Carazinho 
  Horário: 20h às 21h30min     Horário: 19h 
  Local: Educandário São Luiz – Porto Alegre – RS     Local: Patronato Santo Antônio – Carazinho – RS 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO DO ANO – RIO DE JANEIRO 
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Os grupos “Amigos de Cristo”, “Padre Matteo Matteazzi”, 

“Semeadores Guanellianos” e “Padre José de Anchieta”, do Rio 
de Janeiro, se reuniram para o encerramento do ano. O encon-
tro aconteceu em Itaguaí e, além da confraternização habitual, 
a comemoração do aniversário do padre Alcides foi um mo-
mento muito especial. “Hoje, passamos uma tarde muito agra-
dável em Itaguaí, encerrando este ano guanelliano e comemo-
rando os aniversariantes, em especial, Padre Alcides.”, teste-
munhou a aspirante Andréa Bauly, do grupo Padre José de 
Anchieta. 

 
A Redação 

 
PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DO TRABALHO 

Presidente e Delegado encerram Roteiro de Visitas 
 

O Presidente da Província Nossa Senhora do Trabalho, Cooperador Licério José Colling, 
e o Pe. Mauro Vogt, Delegado dos SdC, encerraram no dia 17 de novembro as visitas aos grupos de 
cooperadores e aspirantes, marcando o fim de uma etapa de dedicação e generosidade do Pe. Mauro 
na condição de Delegado. 

Extremamente produtivo, o périplo incluiu três dias dedicados aos grupos de Planalto 
(15/11), Carazinho (16/11) e Santa Maria (17/11), encerrando, assim, as visitas a todos os grupos 
da Província. 

Em Santa Maria, foram acolhidas as promessas do casal Gessi Beltrame Rizzi e Rosali-
no Mathias Colombo Rizzi, do Grupo Providência. A Missa, Presidida pelo Pe. Mauro Vogt, Provincial 
SdC, na Paróquia São José. 

Ao chancelar os votos, o Presidente da Província se disse “honrado e muito feliz em 
receber, de braços abertos, os novos Cooperadores, que acompanharam ao longo de sua vida o 
crescimento das obras guanellianas, notadamente a Cidade dos Meninos.” 

Momentos após a Celebração da Missa, o novo Cooperador Rosalino, bastante emo-
cionado, revelou: “com as promessas que acabo de fazer estou realizando um antigo sonho de ser 
Cooperador Guanelliano, pois testemunhei quando guri a fundação da Cidade dos Meninos - obra que 
marcou o início das atividades da Congregação no Brasil.” 

As visitas iniciaram em Santa Terezinha de Itaipu no mês de março, e com o roteiro 
de novembro encerraram-se as visitas deste ano. 

O Conselho Provincial define a agenda de atividades do próximo ano em reunião em 
Canela, no dia 1º de dezembro. 

Cooperador LICÉRIO JOSÉ COLLING 
Presidente da Província 

Nossa Senhora do Trabalho 
 

NATAL É... 
Natal é... 
 
Natal é tempo de amor, pois  Jesus-amor nasce para todos nós; 
Natal é tempo de vida, pois a vida se faz menino e habita entre nós; 
Natal é tempo de partilha, pois quem vive o amor partilha o que tem; 
Natal é tempo de sonhar, pois o sonho de Deus se fez um como nós; 
Natal é tempo de realizações, pois o amor não pode parar 
Enquanto houver gente para amar. 
Neste Natal, que o Menino Jesus faça parte de sua celebração, 
E que em 2013 Ele esteja presente em seus sonhos e realizações, 
Impulsionando a construção de um mundo cheio de paz. 

Irene Neves Sivieri 
Cooperadora do Grupo Mário Tarani 

São Paulo - SP 

NATAL DO CORAÇÃO 
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Tempo mágico, tempo de amor e emoções; tempo de corações em 

festa. E o seu coração como está? A emoção do nascimento do Menino 
Jesus já tomou conta do seu coração? 
 Deixe a magia do Natal tomar conta de você e Jesus nascer em sua 
vida, em sua casa, em sua família! Emocione-se! Alegre-se! É tempo de 
festa, de amor, de reconciliação, de ternura e afago. 
 Acredite na magia do Natal! Vibre com ela e deixe seu coração vi-
brar e iluminar-se com a luz Divina da estrela guia que partiu de Belém e 
quer entrar em seu coração. 
 Não torne a troca de presentes e a ceia no principal motivo do Na-
tal. A verdadeira razão da festa é a comemoração do nascimento do Salvador. 
 Acredite, é Natal! Mais uma vez a vida está ressurgindo! Que não seja apenas uma data, mas 
um estado de espírito de muita luz, que anuncia uma nova era de saúde, paz e harmonia. 
 Que neste Natal o Menino Jesus  encha de amor nossos corações para que em 2013 possamos 
semeá-lo ao longo do caminho. 

Feliz Natal!          Marta Beatriz Benetti 
Cooperadora do Grupo Providência 

Santa Maria – RS 
 

HOMENAGENS PÓSTUMAS 
 

TRIBUTO A DOLORES PISSOLI (IN MEMORIAM) 

A Cooperadora Guanelliana Dolores Pissoli era Gaúcha, natural de 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; nascida em 02 de setembro do ano 
1949, faleceu no dia 22 de dezembro do ano de 2009. Era formada em Nu-
trição e fez o curso Superior de Teologia da Diocese de Brasília-DF. Como 
cristã sempre foi uma paroquiana comprometida com a sua fé. Estava sem-
pre muito disponível para servir. Como Cooperadora Guanelliana, foi secre-
tária do Grupo “Mons. Aurélio Bacciarini”. Chegou a fazer o curso prepara-
tório para Conselheira Espiritual, porém não chegou a exercer esse serviço. 
Tinha uma personalidade forte, pois sua família era de descendência alemã. 
Porém, sempre foi uma cristã extremamente fiel aos seus compromissos 
cristãos. Sua morte causou forte emoção em todos os seus irmãos de gru-
po, pois aconteceu de forma muito rápida. 
 

TRIBUTO A GERALDA GONÇALVES MARRA (IN MEMORIAM) 

 
A Cooperadora Geralda, era natural da cidade Unaí, no Estado de Minas Ge-

rais. Nasceu no dia 05 de dezembro do ano de 1941 e faleceu no dia 21 de janeiro 
do ano de 2010, em Brasília, onde tinha residência e onde viveu até sua morte. 
Geralda, na condição de uma das paroquianas mais antigas da Paróquia Santa Te-
resinha, no Cruzeiro Novo-DF, foi uma das primeiras catequistas da paróquia e 
uma das integrantes fundadora do grupo “Mons. Aurélio Bacciarini”. Chegou a ser 
Presidente do grupo pelo período regular de três anos. Como presidente do Grupo 
deixou sua marca de trabalho e dedicação. Por ocasião das festividades em que se 
homenageava o fundador Luís Guanella, mobilizava o grupo para preparar da me-
lhor forma possível a festividade. Vale salientar que na época em que era Presi-

dente, fazia-se a novena e não o tríduo ao fundador como atualmente fazemos. Era casada com o 
Sr. Jacob, com o qual teve um filho de nome Enis. Foi uma Cooperadora Guanelliana que viveu in-
tensamente o carisma do fundador. Foi fiel ao seu compromisso de Cooperadora Guanelliana em tu-
do o que fazia dentro da Associação e no seu grupo. 

Francisco das Chagas Teixeira 
Cooperador do Grupo Aurélio Bacciarini 

Brasília - DF 

MENSAGEM DE NATAL E AGRADECIMENTOS 
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Mais 

uma vez apro-
xima-se o final 
do ano. Mais 
uma vez en-
tramos  num 
período cujo 
astral é de o-
timismo e es-
perança. E 

como é bom poder olhar nossas realiza-
ções e fazer planos para o próximo ano. 
Como é bom partilhar as alegrias com 

aqueles companheiros de caminhada, 
sejam os muito próximos ou os “de vez 
em quando”. O importante é que possa-
mos agradecer a vida que nos vem de 
Deus e, como cristãos aspirantes e coo-
peradores, reservar um espaço adequado 
em nosso coração para o Menino Jesus, 
que nasce para alegrar e tornar o mundo 
um pouco melhor com a sua mensagem 
de amor e paz. 
A todos os leitores e colaboradores um 
Feliz Natal e próspero Ano Novo.  

 
A Redação 


