Prezados amigos e demais leitores,
Salve Maria!

Conforme o Boletim informativo 12.05.10, a campanha foi beneficiada com a já
existência dos três primeiros volumes do Dictionnaire Apologetique de la Foi
Catholique. Assim conforme a mesma notícia ficou faltando apenas o volume 4 e o
Suplemento, dirigido pelo Pe. Bernard Loth. Também neste mesmo boletim,
informamos as metas a serem atingidas para o restante das obras que ainda não
foram adquiridas no valor de R$ 2.170,70. É importante lembrar que no decorrer
da campanha as metas podem variar tanto para mais (caso haja no futuro
acréscimo de novas obras no catálogo) quanto para menos (na medida em que a
campanha vai adquirindo novas obras enquanto não é acrescentada nenhuma
obra). E por este motivo, criei este boletim para fazer uma correção nas referidas
metas sem levar em consideração ainda as novas obras que temos adquiridos
nestas últimas semanas do mês de maio e que no próximo boletim colocaremos
com maiores detalhes.

No Boletim informativo 27.04.10 informamos a aquisição de novas obras no
catálogo e dentre elas estava o primeiro volume do Dictionnaire Apologetique de la
Foi Catholique (Tome premier: Agnosticisme – Fin du monde), onde aproveitamos a
aplicação do saldo de R$ 269,80 que a campanha havia atingido e divulgado no
Boletim informativo 20.03.2010 e ficando no final das contas com um saldo
negativo de –R$ 10,50. Como porém constatamos a existência desta obra
digitalizada no site Internet Archive e divulgada no Boletim informativo 12.05.10,
esta obra passa a deixar de ser aplicada na campanha e como o custo de
digitalização desta obra na campanha é de R$ 96,40 (R$ 0,10 para cada cópia /
página), o saldo da campanha passa a ser corrigido de –R$10,50 pra o valor de
R$85,90.

Portanto, para efeito de um melhor controle, divulgamos esta notícia ainda que a
campanha no momento tenha adquirido novas obras que serão divulgadas assim
que terminado o balanceamento do mês de maio.

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRIS!
Eduardo Gomes

