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ELECIONADA A NOVA COORDENADORA DA COALIZÃ O!  

E você já a conhece--Jean Quinn DW aceitou tornar-se a 

terceira Diretora Executiva da história da UNANIMA. Jean 

está bem preparada para a tarefa, após muitos anos na 

administração e, mais recentemente, um estágio com a 

UNANIMA nas Nações Unidas. A atual diretora Michele 

Morek OSU afirma que "assim que a conheci há alguns 

anos, pensei: eis alguém que pode fazer o meu trabalho 

quando eu me aposentar da UNANIMA"! As negociações 

continuam em andamento, mas provavelmente Jean 

começará ainda este ano. Você terá mais notícias sobre 

ela à medida que esse momento se aproxime. Enquanto 

isso, agradecemos Jean por escutar o chamado do 

espírito da sabedoria... 

 

 

 

UM NOVO ROSTO NO ESCRITÓ RIO 

Alex Satterfield (à direita) está voluntariando com a UNANIMA por um mês neste verão, 

juntando-se à estagiária Irmã 

Nonata Bezerra SND (à esquerda). 

De Owensboro, Kentucky, nos 

EUA, Alex é estudante e atleta na 

Universidade Brescia, e irá se 

graduar com dupla habilitação 

principal em Psicologia e em 

estudos preparatórios de Direito, 

além de trabalhar em um escritório 

de advocacia durante o ano escolar 

/ verão. Ela está particularmente interessada na questão do tráfico humano, e 

entusiasmada por estar trabalhando com este tema em um nível global com a 



UNANIMA. Estamos contentes em tê-la aqui, especialmente por que ela estará 

acompanhando o Fórum Político de Alto Nível da ONU (HLPF, na sigla em inglês) para 

nós em julho, fazendo ótimas anotações conforme o HLPF inicie sua revisão de como 

os países estão começando a implementar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

 

 

COMO O SEU PAÍS ESTÁ  AVANÇ ANDO? 

Falando sobre o Fórum Político de Alto Nível (HLPF), o entusiasmo é crescente em 

relação à reunião de julho. O HLPF é o novo organismo criado pela ONU, responsável 

por verificar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estejam sendo 

realizados. O processo dos ODS está, neste momento, no nível nacional, com países 

individualmente responsáveis por satisfazer suas metas. Este é a primeira reunião do 

HLPF desde que os ODS foram formalmente aceitos, e vinte e dois países 

voluntariamente se dispuseram a passar pelas "Revisões Voluntárias Nacionais" este 

ano. No link a seguir, você pode encontrar a lista de 22 países e um arquivo onde eles 

disponibilizam o relatório que será apresentado ao HLPF. O seu país está na lista? Ele 

fez o que afirma no relatório?   https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputs 

 

 

 

 

 

 

"JOVENS PELA PAZ" PRECISAM DE SUA AJUDA!  

O tema de 2016 para o Dia Internacional da Paz (21 de setembro), "Os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: fundamentos para a paz", destaca como a erradicação 
da pobreza, a proteção do planeta e a garantia da prosperidade para todos contribuem 
para a harmonia mundial. A Divisão de Extensão Educacional do Departamento de 
Informações Públicas da ONU precisa de sua ajuda para que jovens entre 15 e 24 anos 
do mundo inteiro enviem vídeos de 10 a 15 segundos (em inglês) sobre como os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável podem construir a paz. Os vídeos mais 
engajantes serão apresentados no canal do YouTube das Nações Unidas sobre o Dia 
Internacional da Paz e em um evento oficial na sede das Nações Unidas em Nova 
York, em 16 de setembro. Os vídeos começarão a aparecer no canal 
(www.youtube.com/channel/UCpLhcvaNT33Bs8ZvB4j6d8w) desde agora até 21 de 
setembro, Dia Internacional da Paz. Mais detalhes podem ser encontrados em:  
  
http://www.un.org/en/events/peaceday/pdf/Invitation%20to%20Submit%20Videos%20fo
r%20International%20Day%20of%20Peace.pdf 
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AJUDE-NOS A ENCONTRAR INDICAÇ Õ ES PARA O MULHER 
DE CORAGEM 2017! 
Não se esqueça, nós precisamos de SUAS ideias para a nossa 
indicação ao Mulher de Coragem para o próximo ano. Consulte a 
Atualização de junho para sugestões. Ou simplesmente nos envie o 
nome e uma explicação de por que você acha que ela seria uma boa indicação! 
 
 
 
 
SECRETÁ RIO GERAL (SG) APÓ IA AS ONGs 
SG Ban Ki-moon denunciou o encolhimento do espaço 
democrático e a ameaça à liberdade das organizações da 
sociedade civil, ONGs, e defensores dos direitos humanos, 
especialmente "no último lugar em que isto deveria ocorrer, 
na ONU". Ele ficou produndamente decepcionado que o 
Comitê sobre ONGs ECOSOC (Conselho Econômico e 
Social) tenha negado o credenciamento do Comitê para a 
Proteção de Jornalistas pelo sétimo ano seguido. Contudo, 
os EUA pediram uma votação, o que retirou a questão 
daquele comitê, e abre a possibilidade de reversão da 
decisão negativa por parte de todo o organismo ECOSOC. 
Ban-Ki-moon também condenou a exclusão de 
organizações LGBT de uma reunião de alto nível da ONU 
sobre Erradicação da AIDS, afirmando que "estas ONGs estão próximas às 
comunidades afetadas pela epidemia, e devem fazer parte da resposta".  
 
 
 
PAPA ASSUME A LIDERANÇ A NO COMBATE AO TRÁ FICO:  
Seguindo a liderança do Papa Francisco no combate de diferentes formas de 
escravidão moderna - tráfico humano, trabalho forçado, comércio de órgãos e crime 
organizado - a Pontifícia Academia de Ciências Sociais convidou um grande número de 
juízes, promotores e magistrados de vários países para uma reunião de alto nível. Esta 
nova "cúpula" é a mais recente de uma série de reuniões importantes organizadas pela 
Academia com o mesmo propósito: em 2014, com líderes das principais religiões que 
exercem influência no mundo globalizado e, em 2015, com prefeitos de cidades 
importantes de vários países. Consulte 
http://www.endslavery.va/content/endslavery/en/events/declaration.html e 
http://www.endslavery.va/content/endslavery/en/events/mayors.html) 

 
VOCÊ  PARTICIPARÁ  DO FSM? 
Irmã Gabriella da Talitha Kum (uma organização da UISG de combate ao tráfico 
humano) convida todas aquelas que forem participar do Fórum Social Mundial (FSM) 

http://www.endslavery.va/content/endslavery/en/events/declaration.html
http://www.endslavery.va/content/endslavery/en/events/mayors.html


em Montreal este ano a contatá-la por lá. O evento será realizado de 9 a 14 de agosto. 
Representantes estadounidenses e canadenses de grupos de irmãs católicas de 
combate ao tráfico humano (USCSAHT e ATHII) participarão do FSM. A Talitha Kum e 
a CATHII organizaram eventos em inglês e francês. 
 
 
 
UI E A MÍDIA SOCIAL: 
Em junho nós comemoramos o aniversário de um ano da Laudato Si’ com uma 
publicação no Facebook. A UNANIMA está trabalhando há um ano 
para ter mais presença nas mídias sociais, enviando tweets de 
cada uma da principais reuniões da ONU de que participamos. 
Siga e "curta" a gente no Facebook e reenvie nossos tweets!.  

 
 
FONTE PARA A PROTEÇ Ã O DE MIGRANTES: 
A iniciativa Migrantes em Países em Crise (MICIC, 
na sigla em inglês) é um guia bastante prático para 
agências e países que lidam com pessoas 
impossibilitadas de sair de países onde há 
desastres naturais ou conflitos. Imagine que você é 
uma trabalhadora, missionária, ou mesmo uma 
turista impossibilitada de sair de um país que 
atravessa uma crise. Você precisa de ajuda e 
recursos. Você não é uma refugiada, por isto as 
convenções internacionais para refugiados não se 
aplicam a você. Este guia está repleto de sugestões 
práticas (incomuns) para pessoas relegadas por 
outros tipos de ajuda a migrantes.  
 
A fonte já está online em 
https://micicinitiative.iom.int/, mas apenas como "edição antecipada" em inglês. Ela 
será traduzida para todos os idiomas da ONU até o final deste ano. 
 
 
 
MUDANÇ A CLIMÁ TICA E Á GUA E MIGRAÇ Ã O E TRÁ FICO E... 
O ano passado foi o ano mais quente já registrado no mundo, talvez o mais quente 
desde a invenção da agricultura há 10.000 anos. Muitos mais estão enfrentando falta 
de água, incêndios, secas e fome. Os refugiados tornaram-se vulneráveis à pobreza 
crescente e aos traficantes humanos. Muitos acreditam que a crise na Síria foi 
parcialmente incitada pelo conflito relacionado a uma seca de vários anos, e o 
sofrimento de muitos refugiados ambientais na Á frica subsaariana e de todos os 
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento salientam o efeito da mudança 
climática ocorrendo em muitas das áreas de foco da UNANIMA. Nós comemoramos o 

https://micicinitiative.iom.int/


Dia Mundial dos Oceanos em 8 de junho, e soubemos que o eminente cientista 
Stephen Hawking prevê que, à medida que a Terra se aqueça ainda mais, grandes 
quantidades de dióxido de carbono serão liberados no assoalho oceânico, acelerando 
mais ainda o aquecimento global. Contudo, observadores na conferência da ONU em 
Paris sobre Mudança Climática notaram o impacto da Laudato Si' e de outras 
campanhas de defesa de base confessional. Nós podemos fazer a diferença. 
 

 

FLASH DE NOTÍCIAS 

 Irmã Margaret Scott ACI das Servas dos Sagrado Coração está na coalizão de 
combate ao tráfico humano do Subcomitê de Mídia da Filadélfiaia, na 
preparação para a convenção do partido Democrata dos EUA. A coalizão é 
composta por irmãs católicas, grupos eclesiais e organizações. O logo delas 
está sendo colocado em letras garrafais em três paradas de ônibus próximas ao 
centro de convenções, onde elas darão informações e engajarão visitantes na 
discussão. A mensagem "Dar um Fim ao Tráfico Humano" aparecerá em luzes 
giratórias em uma alta torre. As freiras do NUNS ON THE BUS (freiras no 
ônibus, em tradução livre) virão à Filadélfia durante a convenção, e foram 
solicitadas a realizar um evento com o grupo local. O grupo de planejamento 
também organizou visitas/treinamento para todos os hotéis na Filadélfia e 
próximos ao aeroporto, com resultados excelentes.                     
–Margaret Scott ACI 
 

 
 As Irmãs de Bon Secours contrataram a Irmã Mary Beth Hamm SSJ no ano 

passado como coordenadora de seu Comitê 
JPIC Internacional, com integrantes da Irlanda, 
França, Peru e EUA (na foto). Elas tiveram sua 
primeira reunião presencial no final de maio, e 
acharam energizante se encontrarem 
pessoalmente durante três dias, conhecendo-
se umas as outras mais a fundo, e 
compartilhando suas esperanças e 
compromissos com o JPIC. No contexto do 
Diálogo Contemplativo, elas focaram no 
aprofundamento de seu entendimento e 
compromisso com a ação nos compromissos 
do Capítulo: erradicar a violência, gritar contra o tráfico humano, promover 
a saúde ecológica. Mary Beth produz um boletim de notícias mensal, disponível 
para as suas integrantes (irmãs, associadas, voluntárias e colegas) em todos os 
países onde elas ministram - uma forma de convidar as integrantes a se engajar 
no estudo e concentrar a ação nos compromissos do Capítulo.            
–Fran Gorsuch CBS                                        

 



 
 Como parte da Semana dos Direitos Humanos, projetada e organizada pelo 

Comitê Estudantil pelos Direitos Humanos no Collège Sainte-Anne de Lachine 
(Quebec, Canadá) e pelo Diretor do Departamento de Animação Espiritual e 
Comunitária, mais de 150 estudantes, em dois dias distintos, foram 
apresentados à negociação através de uma simulação das Nações Unidas. A 
tarefa deles era encontrar soluções a fim de por um fim à guerra na Sìria e 
executar suas obrigações para com os refugiados sírios. Os estudantes que 
participaram voltaram mais conscientes dos desafios envolvidos no diálogo entre 
as nações. A atividade terminou com um encontro com um refugiado sírio e um 
mulçumano que estava hospedando uma família síria. Renaude Grégoire, do 
escritório de Justiça Social das Irmãs de Santa Ana, esteve presente a este 
evento e rapidamente apresentou o compromisso da congregação nas Nações 
Unidas com a UNANIMA International.         

           –Renaude Gregoire 

 
 
 

 Asha Deep (“Luz de Esperança") é um ministério 
das Filhas da Sabedoria e o primeiro abrigo 
para meninas que vivem nas ruas de Bangalore. 
Atualmente, há 60 meninas entre 4 e 20 anos 
vivendo ali, recebendo educação e preparação 
para a vida. A equipe também visita as familías 
para oferecer ajuda e reabilitação.  

 
 


