
 
 
Agosto 2008, Varese- São Luis  
 

Roxi e Andrea, uma viagem que mudou nossas vidas.  
Partimos correndo, "o caso" quem nos fez encontrar A.Mi.B. e em questão de poucas 
semanas eramos num vôo  para um Estado do qual não conheciamos a existência, 
mas que na ponta do pé,è entrada em nossas vidas e aposto que jamais sairà: o 
Estado do Maranhão.  
A viagem para chegar a São Luís é muito longa,partindo de Milão chegamos a São 
Paulo,esperamos por 12 horas e depois partimos para o Estado do Maranhão e a sua 
capital - São Luis. Outras 5 horas de vôo para sermos recebidos por dois enormes 
sorrisos: Massimo, Varesino,que da 10 anos vive em São Luís e tudo isso existe 
graças a ele e ao seu profundo amor por esta terra. O segundo foi aquele de Mary, 
uma grande e brava garota brasileira, mãe de 4 maravilhas,que por toda a nossa 
estadia foi um pouco o "nosso anjo da guarda.  
Sou uma publicitária, Andrea resumo dizendo que è um  pasteleiro, então a minha 
"voizinha", que há anos me empurrava a partir para qualquer parte do mundo menos 
fortunados de nòs, eu dizia: como podemos ser útil? Como podemos fazer para que 
nos entendam? 
A verdade é que là tem realmente o que fazer, da dar e sobre tudo da escutar... mas 
só com o coração.  
Você pode ficar com as crianças das casas família, poderà participar da vida 
quotidiana entre todos eles, ou viajando com Massimo, no interno mais profundo do 
estado, entre kilômetros de poeira e sorrisos, para levar as cestas de sobrevivência 
com meios de sorte.  
Mas não quero lhes contar aquilo que foi para nòs o verdadeiro significado; em efeito 
sou certa que cada um de nòs vive e sente de modo absolutamente ùnico, te digo sò 
que hoje nòs temos duas  famílias: aquela italiana e aquela brasileira e nòs tornamos 
voluntários  A.Mi.B., aqui na Itália, porque nòs prometemos aos  nossos pequeninos: 
"nós nunca esqueceremos de voces".  
Tinha só vontade de ser uma testemunha. Sê escutarem a voizinha, não hesite, nos 
dêem uma mão e...descobrirai que a simplicidade é uma enorme força. 
 
Roxi e Andrea, Varese quase um ano depois 
 


