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INFORMAÇÃO DE CONTATO DE JEAN QUINN DW 
Irmã Jean Quinn DW assumirá o posto de Coordenadora de Coalizão da UNANIMA 
International a partir de 2 de janeiro de 2017, embora ela apenas estará no escritório a 
partir de 5 de janeiro de 2017. Você poderá entrar em contato com Jean pelo endereço 
de e-mail jquinn@sophia.ie ou ligando para o escritório da UNANIMA International pelo 
telefone 1 929 259 2105. 
 
 
TEMOS UM NOVO NÚMERO DE TELEFONE! 
Como forma de economizar, nós experimentamos um serviço de conexão telefônica do 
Google, porém, este serviço se mostrou insatisfatório. Nós continuaremos a atender 
por esse número, se você ainda o tiver (ex.: na brochura), mas o novo número de 
nosso escritório é 1 929 259 2105. O novo número tem um sistema de secretária 
eletrônica mais confiável. 
 

 
ELOGIOS PARA AS ONGs 
Em outubro, na entusiástica e animada reunião do Conselho de Segurança sobre 
Mulheres, Paz e Segurança, a embaixadora dos EUA Samantha Power afirmou que 
"esta agenda não estaria perante o Conselho de Segurança se não fosse pelo trabalho 
de organizações não governamentais, da sociedade civil e de grupos de mulheres. Eu 
creio que se trata de algo que os estados membros da ONU devem ter em mente, 
especialmente aqueles que cada vez mais procuram manter as ONGs, grupos da 
sociedade civil e outros impedidos de participar das reuniões da ONU".  
 
 
A UNANIMA FAZ UMA INTERVENÇÃO POR ESCRITO AO CSocD: 
Três antigas e atuais estagiárias da UNANIMA participaram da submissão de uma 
intervenção por escrito para a Comissão para o Desenvolvimento Social, a ser 
realizada de 1º a 10 de fevereiro de 2017. Toda a equipe de funcionárias da UNANIMA 
ajudou a redigir a declaração, que abordou o tema da Comissão, “Estratégias para a 
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erradicação da pobreza para alcançarmos o desenvolvimento sustentável para todos.” 
Apoiada nas experiências de vida e conhecimento de estagiárias e funcionárias, a 
declaração centra-se sobre como a "terra é vida" para os povos indígenas, e como uma 
das melhores estratégias para lidar com a pobreza entre populações indígenas é, em 
primeiro lugar, impedir que elas se tornem pobres, ou seja, preservando sua terra, 
cultrura e práticas tradicionais. Deya Garcia SDS, Noeli Massoni CCV, e a ex-estagiária 
Nonata Bezerra SND contribuíram para a declaração. Se aceita, ela será colocada no 
sistema de documentos da ONU e publicada no website da UNANIMA. 

 

 
NOSSO SIGNIFICADO NA ONU: 
Na comemoração de 17 de outubro pelo Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza (criado e implementado pelas ONGs), o diplomata suíço Jan Eliasson, 
assistente do secretário geral da ONU, fez uma intervenção espontânea ao final da 
comemoração. 
 

"Eu quero dizer que, ao longo dos meus vários anos na ONU, esta é uma das reuniões 
mais incomuns e inspiradoras das quais participei...Eu quero agradecer a todos vocês 
por imprimirem vitalidade a esta sala! 
Quando passo meu tempo na sede, muitas 
vezes penso como é importante conectar 
as realidades. Passei muito tempo dando 
suporte em áreas de conflito; eu estive em 
muitos países. Mas, aqui estamos nós, 
dentro das Nações Unidas, em Nova York, 
e vocês trazem realidades para esta sala. 
Eu penso que é muito importante que 
tragamos e conectemos as pessoas que 
estão executando políticas e escrevendo resoluções, e que isto se traduza para a vida 
das pessoas. Vocês conhecem as três primeiras palavras desta Carta (da ONU) que eu 
sempre carrego no bolso. As três palavras nesta Carta são: "Nós, os Povos". Nós 
estamos aqui para servir aos povos. Estamos aqui para lutar pela paz, pela erradicação 
da pobreza e pelos direitos e dignidade humanas. Este é o nosso trabalho. E é isto que 
devemos recordar a todos os governos e a todos os líderes, em todas as partes do 
mundo. Creio que vocês nos recordaram a todos sobre esse processo bastante 
importante de reunir aqueles privilegiados, os que alcançaram uma posição de 
influência, e aqueles afetados, os que realmente necessitam ser trazidos a realmente 
participar nos processos capazes de mudar o mundo. Por isto, muito obrigado por 
estarem aqui hoje"  (na foto:  Jan Eliasson). 

 
 
ACORDO DE PARIS ENTRA EM VIGOR: O Acordo de Paris entrou em vigor em 4 de 
novembro de 2016, 30 dias após o duplo requerimento de ratificação por, no mínimo, 
55 países representando, no mínimo, 55% das emissões de gases de efeito estufa ser 
atendido. Até esta data, 100 países ratificaram o acordo (com a eleição de Trump como 
futuro presidente dos EUA, muitas ONGs receiam que os EUA se retirem dos 



compromissos relativos à mudança climática, mas nos EUA, alguns afirmam que estes 
serão exitosos em qualquer dos casos...).  
 

 
UNANIMA NA ASSEMBLEIA COMUNITÁRIA SION 
Michele Morek OSU,  Coordenadora de Coalizão da UNANIMA, facilitou a sessão de 
abertura do encontro das Irmâs de Notre Dame de Sion em Saskatoon, Canadá, em 
meados de novembro. A apresentação dela descreveu como as atividades da 
UNANIMA e da ONU se cruzam com Laudato Si’ e as atividades / documentos de Sion, 
e sugeriu maneiras para que a congregação possa estar envolvida com a realização 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.  
 
ATIVIDADES DE COMBATE AO TRÁFICO NA ONU: 
Em uma recente reunião sobre o Tráfico Humano e a Agenda 2030 (o documento 
"Objetivos de Desenvolvimento Sustentável"), seis embaixadores abordaram diferentes 
aspectos relacionados ao tema. Eles descreveram a tecnologia sofisticada utilizada por 
gangues especializadas em drogas e tráfico humano para cometer crimes. 
Organizações da sociedade civil utilizam tecnologias modernas para prevenir e 
combater o tráfico humano mas, normalmente, os governos não. Os embaixadores 
também reclamaram da impunidade, corrupção e falta de implementação de políticas 
de direitos humanos. Há uma necessidade urgente de se criar um programa eficaz de 
suporte às vítimas, e de usar a educação como forma de prevenção. Muitos países 
ainda não assinaram o Protocolo de Palermo (o documento daONU “para prevenir, 
suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente o de mulheres e crianças", que 
complementa a  Convenção das Nações Unidas de Combate ao Crime Transnacional 
Organizado) e, entre aqueles que o assinaram, poucos implementaram este acordo no 
nível local. Eles conclamaram a sociedade civil a animarem seus governos para que o 
assinassem.                              --Deyanira Garcia SDS e Noeli Massoni CCV 

 
REFLEXÃO SOBRE O ESTÁGIO: 
–Noeli Massoni CCV  O tempo de estagio com Unanima está terminando. É hora de 
recolher o que levarei dessa experiência para a vida em missão dos próximos anos. 
Esse tempo foi para mim como uma grande e boa aula cujo conteúdo principal é o 
direito à vida com dignidade, justiça, paz para todas as pessoas e em todos os lugares.  
Uma aula que me ajudou abrir os olhos para ampliar a visão e olhar mais longe, abrir a 
mente e o coração para pensar e agir em coletivo porém sentindo na própria pele o 
sonho da humanidade.  

Uma aula de três meses. Um tempo tão curto, mas longo o suficiente para despertar 
novas curiosidades e inquietudes, novos interesses e compromissos. Uma aula teórico-
prática de aproximação com Unanima, suas conexões com outras ONGs e seu espaço 
na ONU. Uma aula ministrada pela equipe do escritório de Unanima e por muitos 
outros mulheres e homens, jovens e adultos com os quais nos encontramos, 
partilhamos sonhos, angustias, inquietudes e esperanças. Obrigada a todas. 
Seguiremos juntas ainda que trilhando caminhos diferentes. 

  



 

--Deyanira Garcia SDS      Esta experiencia me deu coragem para minha vida e 
missão. Encontrar pessoas na ONU e nas ONGs de muitos países, raças, cores e 
línguas, e aprender sobre o trabalho delas no mundo inteiro foi maravilhoso. Eu aprendi 
sobre os direitos humanos universais, tráfico humano, discriminação (por cor, raça, 
religião, pobreza, deficiências...), mudança climática, desenvolvimento social, pobreza, 
água, justiça e paz, povos indígenas, imigrantes e refugiados. Eu ouvi relatórios de 
embaixadores, membros de comitês, debatedores com ONGs, e pessoas de muitas 
nações. Antes de chegar à ONU, eu pensava que a compreendia através das notícias, 
mas este é um conhecimento superficial. Agora, eu entendo mais claramente o que a 
ONU significa, o que ela está fazendo, e como planeja agir sobre os "17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável" para transformar nosso mundo com a implementação da 
Agenda 2030. Agora, eu vejo que há muitas pessoas que tentam ser a voz das milhões 
de pessoas sem voz no mundo inteiro.  Eu também entendo melhor que não é possível 
haver soluções sem a cooperação e a responsabilidade de cada governo / país. Esta 
oportunidade me deu uma nova perspectiva hollística do mundo. Juntas, nós podemos 
construir um novo mundo. 

O carisma das Irmãs Salvatorianas nos ordena a "irmos para o mundo, para todas as 
pessoas, todas as raças e todas as nações ajudar em todos os tipos de necessidade, 
com o AMOR DE DEUS que nos inspira". Eu sei que não posso ir a todos os lugares, 
mas em minha missão específica, eu posso ajudar as pessoas a estar conscientes de 
todos os tipos de necessidades. 

 
 
VOCÊ VIRÁ PARA A COMISSÃO SOBRE A CONDIÇÃO DA MULHER? 
Um fórum de mulheres das ONGs ocorrerá em Nova York simultaneamente à 61ª 
Sessão da Comissão sobre a Condição da Mulher (CSW61, na sigla em inglês) de 13 a 
24 de março de 2017. O tema prioritário para a CSW61 é: "O empoderamento 
econômico das mulheres no mundo em transformação do trabalho".  Para mais 
informações sobre o Fórum de ONGs, confira o site  das ONGs para a CSW em Nova 
York  https://www.ngocsw.org/ regularmente e, para informações sobre a Comissão em si, 
consulte http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017   
 
 
FLASH DE NOTÍCIAS 
 

 Duas Irmãs de Santa Ana viajaram para o Haiti para ver como as irmãs ali 
foram afetadas pelo furacão Matthew. As irmãs não ficaram feridas, mas têm 
lembranças horríveis daquelas horas, das 23:00h até o nascer do sol, e 
informaram que 90% de tudo o que se encontra a oeste de Les Cayes foi 
destruído ou está extremamente danificado. Casas pintadas em tons pasteis, 
pequenos negócios, igrejas, escolas e hospitais perderam telhados e foram 
danificados pelo vento e pela chuva. As belas siluetas de palmeiras no céu 
caribenho foram substituídas por quilômetros e quilômetros de galhos mortos 
sobre troncos de árvores inclinados, prestes a cair. Vilas pesqueiras do litoral 
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foram arrastadas para o mar. A equipe de funcionárias e integrantes da 
UNANIMA prosseguem em suas orações pelo Haiti! 

 
 

 A comunidade de Notre Dame de Sion de Birmingham, na Inglaterra, oferece 
suporte e voluntariado no St Chad's Sanctuary, no coração da área central de 
Birmingham, onde há um lugar de acolhida e hospitalidade para exilados e 
refugiados, especialmente aqueles despossuídos e sem acesso a fundos 
públicos.  Através da iniciativa de uma irmã do Menino Jesus, este projeto vem 
sendo executado por voluntários há cinco anos, com o apoio da Catedral, do 
Exército da Salvação, de paróquias e outros doadores. A paróquia das Irmãs de 
Sion "adotou" este centro, regularmente doando tempo, alimentos e roupas. As 
voluntárias diariamente recebem muitas pessoas, ouvem suas histórias, 
atendem algumas de suas necessidades e oferecem aulas de inglês.      
 

 
 A integrante do conselho da UNANIMA para 

as Irmãs da União Sagrada Mary Jean 
AUdette SUSC (na foto), foi uma das 
integrantes da equipe formada por três 
pessoas a preparar uma exibição com 50 
fotografias exclusivas, acompanhadas por 
citações e reflexões da enciclíca Laudato Si' 
do Papa Francisco .  Mary Jean escreveu as 
reflexões originais e montou as citações 
adequadas da Laudado Si’ para acompanhar 
cada uma das fotos.  A mostra, originalmente programada para duas semanas, 
tornou-se uma exibição permanente no centro de recepção no templo nacional 
de Nossa Senhora de La Sallette em Atteboro, Massachusetts, nos EUA.. 
 

 
 Água com Bençãos (WWB, na sigla em inglês) continua a ser um foco para as 

atividades de várias congregações da UNANIMA: A Irmã do Bon Secours Fran 
Gorsuch CBS e duas associadas foram ao Peru em agosto para passar 10 dias 
distribuindo filtros de água e promover educação sobre o vírus da Zika entre 
comunidades CBS no Peru (A WWB foi fundada pela irmã Ursulina Larraine 
Lauter OSU). 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

FELIZ NATAL DE TODAS NÓS NA UNANIMA! 

Teresa, Michele, Jean, Stacy, Deya, Ces, Noeli  

 

 


