
 

GINO FARINA 

Homem de Deus - coração missionário - amigo dos pobres 

 

Nós, Instituto Pobres Servos da Divina Providência e Instituto Francisco Perez, 

juntamente com todas as atividades de Marituba e Belém, Pará – Brasil, neste dia 06 

de maio de 2021, viemos a público noticiar com pesar o falecimento do amigo e 

incansável benfeitor, o Sr. GINO FARINA, de Erba – Itália após longa enfermidade. 

Gino Farina e Enrica Cavenaghi, amigos pessoais e apoiadores das atividades 

missionárias de seu conterrâneo Dom Aristides Pirovano, no dia de seu sepultamento 

decidiram criar a “Associação Amigos de Dom Aristides Pirovano” com o intento de 

dar continuidade e apoio efetivo às obras missionárias então em curso no Pará. Gino 

foi o primeiro Presidente da Associação. 

Desde então Gino, sua família e um grupo considerável de amigos, 

empresários e admiradores da obra missionária em solo paraense têm-se esmerado 

em apoiar de todas as formas possíveis as atividades que passaram à gerência e 

cuidados dos Pobres Servos da Divina Providência. 

E, indo mais além, seguidas vezes esteve visitando, se inteirando e passando 

períodos junto às atividades e beneficiários. Era uma grande alegria para ele e para 

quem o aproximasse. 

Hoje as atividades educacionais, sanitárias e socioeducativas do Pará 

cresceram muito em quantidade de atendimentos, complexidades e atendimento de 

novas emergências. Em grande parte graças ao apoio afetivo e efetivo da Associação 

e da incansável dedicação do Gino e dos apoiadores que foi cativando para essa 

causa. 

Enfim, faltando-nos palavras e apoiando-nos na fé, agradecemos à Divina 

Providência por ter-nos dado a graça de conhecer e conviver com Gino, além de 

recebermos consideráveis apoios para que as atividades da Obra Calabriana fizessem 

chegar mais vida, mais educação e mais cidadania ao povo paraense. 

Em nome de toda a Missão Calabriana de Marituba e Belém, 

 

 

 

Marituba, 06 de maio de 2021 


