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PREFÁCIO 

É o" 
É a do 

E não c 
M, 

É pm 
Quem traz no corpo a I. 


Mist 

(Miltoll Nasci, 


A temática. "Maria" é mais que um I 

uma certa magia, como anunciam os poe 
esforço e sem entrar no mérito de suas [. 
algumas mulheres que eternizaram suas mar< 

A primeira é Ana Maria de Tesus 
Garibaldi, que ao lado de seu amado Giuse~ 
uma das mulheres mais destemidas 
Farroupilha, o que lhe rendeu o título de "} 
Mundos". Revelam as fontes históricas qu 
Curitibanos Anita foi feita prisioneira, mas a~ 
uma distração dos guardas do exército imr: 
cavalo e fugiu, atravessando o rio Pelotas 
encontrar com o seu grande amor. 

Ao norte do país a história do can) 
mistura a de uma mulher, Maria Gomes d, 
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