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Irmãs da Província de  

Toledo trabalham no Texas, USA 

 

Irmã Pamela Marie Buganski mora numa pequena vila de Falfurrias, Texas, 70 milhas ao norte dos 
Estados Unidos, no limite com o México.  Junto com Eddie Canales, Diretora do Centro de Direitos 
Humanos do Sul do Texas, Irmã Pamela está em missão  de assistência a doentes terminais e 
sofredores entre os migrantes. Ela e Eddie promovem os direitos humanos e esforços humanitários 
perto da fronteira.  
A Irmã explicou, “As famílias estão fugindo dos países que amam. Enfrentam um futuro perigoso e 
incerto, mas os refugiados estão assumindo os riscos para salvar a vida de seus filhos.” 
 Temperaturas se elevam acima dos 37 graus e na área de Brooks County já houve mortes entre os 
imigrantes por excesso de calor e desidratação. Em 2012, 129 pessoas restantes foram descobertas 
por acaso em acampamentos particulares em Brooks County. 
O serviço dos Direitos Humanos envolve colaboração entre universidades, consulados, entidades 
governamentais, ONGs e organizações internacionais para localizar os que morreram e sepultá-los  
como desconhecidos.  Quando os corpos são identificados pela medicina legal são repatriados com 
suas famílias.  Famílias dos que morrem atualmente ou que morreram há anos, contactam o STHRC 
(serviços dos direitos humanos),  buscando assistência.  “Geralmente, interagimos com a mídia para 
contar histórias de morte e sofimento, e com os legisladores, informá-los sobre esses assuntos, 
acrescentou a Irmã Pamela.  Centenas de poços de água em 1200 quadras da terra ressequida 
foram estabelecidos e são mantidos com a assistência de voluntários.  Ir. Pamela acende uma  
chama de esperança com a visita a homens, mulheres e crianças nos centros de imigração em  
Falfurrias, Karnes City, Pearsall, e Taylor, TX  bem como em Adelanto, California. Ela trabalha como 
voluntária em centros comunitários.  “Creio que este trabalho é uma combinação evangélica com o 
Sistema de ajuda e suporte legal dos direitos humanos e dignidade, inserido em comunidades 
necessitadas de ajuda imediata,” concluiu. 


