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 Caríssimos Elia e Mauricio, Jovens da Associação Jovens no Mundo e 

benfeitores, 

 O Brasil tem passado por um período triste e intenso de doença, 

desemprego, sofrimento e mortes causadas pelo COVID-19. Infelizmente 

estamos atravessando uma época de forte desemprego e, 

consequentemente, de fome. Hoje, 35% dos brasileiros estão 

desempregados, segundo o INEP, a grande maioria são mulheres, jovens e 

negros. Com o desemprego cresce a fome e, infelizmente, muitos jovens 

se deixam seduzir pelas promessas do tráfico e da prostituição. 

 Depois de sofrermos a primeira onda de contágio com mais de 

170.000,00 mortes do final de março ao final de setembro, estamos 

entrando em outra onda de contágio iniciada agora, no final de novembro. 

 Já passamos de 176.000,00 mortes. Estamos novamente sem leitos 

nos hospitais e o número de contaminados cresce a cada dia. Muitas 

mulheres que trabalhavam como faxineiras, seletoras de sucatas, 

trabalhos autônomos... Estão sem perspectivas de vida.  

 Enfim, o cenário sanitário, político e sócio-econômico não está 

favorável! Será preciso um tempo considerável para retomarmos nossa 

vida normal, se algum dia será possível! 

 Neste período triste e difícil, aqui em porto Alegre, conseguimos 

atender mais de 460 famílias em parceria com a Associação Jovens no 

mundo-Itália/Milão. Durante  esta pandemia tivemos que redobrar nossos 

trabalhos voltados para o atendimento social. 

 Com a ajuda da Associação, distribuímos cestas básicas de 

alimentos, roupas de inverno, calçados, almoço solidário, etc. Realizamos 



um trabalho de escuta, dando a atenção possível para tantas famílias em 

busca de ajuda! 

 Durante este período, percebemos o quanto o índice de pessoas 

com depressão está aumentando em função da pandemia. A solidão está 

abrindo espaço para que um outro problema se intensifique: A saúde 

mental das pessoas que estão convivendo com tantas mortes, lutos 

gerados por perdas significativas na família ou em grupos de amizades, 

etc.  

Diante de todas estas sérias dificuldades, nosso maior objetivo é ser 

um sinal de esperança e acolhida para amenizar o sofrimento de tantas 

pessoas que procuram as irmãs em busca de auxílio. 

Agradecemos a Associazione Giovanni Nel Mondo por nos 

possibilitar o desenvolvimento desta missão nesta região. Com certeza 

não seria possível desenvolver nosso trabalho nesta dimensão sem o 

apoio da Associazine.  

Por isso, somos inteiramente agradecidas pela parceria generosa e 

humanizadora que estamos recebendo de vocês, jovens, na pessoa da Elia 

e do Maurizio. Muito obrigada! 

Desde já desejamos a todos um Feliz Natal e um abençoado Ano 

Novo repleto de saúde, esperança de dias melhores, superação e 

realizações. 

Cordialmente, 

Ir. Adriana Simões Corrêa, 

Do Instituto das Filhas de Maria Imaculada. 

 

Porto Alegre, dezembro 2020 

 

 


