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ONDE ESTAMOS NO MUNDO? 
Confira em nosso 
website 
(http://www.unanima-
international.org ) um 
novo mapa interativo 
sobre onde as 
congregações da 
UNANIMA ministram no 
mundo. É muito 
bacana! Clique em 
“Onde Trabalhamos' no 
menu superior e, a 
seguir, na barra lateral, 
no botão "Mapa". 
Aponte para o país de 
interesse e veja uma 
lista com todas as 
congregações da 
UNANIMA que ali 
ministram (por 

exemplo, a lista para o 
México é exibida aqui).  

Se você notar algum erro, comunique-o a Teresa em tkblumenstein@gmail.com  
 
 
 
APRESENTAÇÕES EM POWER POINT PARA ESTUDANTES 
No ano passado, nós fizemos algumas apresentações em Power Point para estudantes 
mais "maduros" e mais "jovens" sobre a UNANIMA: o que ela é e o que faz. Se alguém 
tiver interesse em receber uma cópia dessas apresentações, basta enviar uma 
solciitação e endereço de e-mail para Jean Quinn DW em jquinn@sophia.ie. 
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MULHER DE CORAGEM DA UNANIMA INTERNATIONAL PARA 2017!  
Marietta Latonio é uma assistente social que vive e trabalha em Cebu, nas Filipinas. 
Ela foi diretora de diversos programas de bem-estar; conduziu a implementação de 
programas comunitários por mais de 20 anos; trabalhou para muitas ONGs centradas 
no bem-estar de mulheres e crianças; durante 
sua vida toda tem defendido os direitos humanos 
das crianças e, mais recentemente, envolveu-se 
com o projeto de pesquisa "I Have a Voice" (Eu 
tenho uma voz). 

Atualmente, ela é monitora / avaliadora de 
programas na Good Shepard Welcome House 
em Cebu. Além de trabalhar dando suporte a 
meninas e mulheres em situação de rua, 
Marietta educa cafetões sobre o tráfico e 
estabelece conexões com gerentes de bares em 
um esforço para identificar e ajudar mulheres em 
necessidade. 

Ela tem realizado muitas palestras internacionais 
e, agora, dedica-se à pesquisa universitária focada em intervenções para a 
recuperação de sobreviventes do tráfico. 

 

OUTRO TIPO DE DISCRIMINAÇÃO 

O “3º Comitê” da Assembleia Geral da ONU lida com questões sociais e de direitos 

humanos. Após o 3º Comitê na primavera, as estagiárias de 2016 ficaram 

especialmente interessadas em um debate sobre 

discriminação, no qual uma das debatedoras era uma 

jovem com albinismo. Ela discutiu a discriminação e 

perseguição de pessoas albinas, especialmente de 

meninos e meninas. O albinismo é uma doença 

hereditária na qual o corpo produz pouquíssima 

pigmentação da pele, pelos e olhos. Muitos albinos 

contraem câncer de pele por causa da ausência do 

pigmento protetor, porém, talvez o fardo mais pesado 

seja o ostracismo social que leva ao estresse, baixa 

autoestima, isolamento, medo e até mesmo à violência. Em alguns países africanos, 

partes do corpo de indivíduos com albinismo são procuradas por feiticeiros; houve 

inúmeros casos de crianças com albinismo assassinadas por lucro. Em 2013, estimou-

se que as partes do corpo de um albino poderiam render 75 mil dólares (National 

Geographic). O escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos está 

tentando ampliar a conscientização sobre a proteção dos direitos de pessoas com 

albinismo. As fotos mostram crianças da Tanzânia.           –Deyanira Garcia SDS e Noeli 

Massoni CCV 



CONFERÊNCIA DO CLIMA EM MARRAKECH 
A Conferência do Clima da ONU (COP22) reuniu mais de 22.500 participantes, 
incluindo quase 15.800 representantes governamentais, 5.400 representantes de 
organismos e agências da ONU, organizações intergovernamentais e da sociedade 
civil, mais de 70 chefes de estado/governo, e 1.200 membros da mídia. As negociações 
em Marrakech focaram em temas relacionados à "entrada em vigor" do acordo e à 
implementação do Acordo de Paris. Os estados membros adotaram 35 decisões que 
fornecem orientação sobre a conclusão do programa de trabalho sob o Acordo de 
Paris, e abordam o financiamento de longo prazo, desenvolvimento/ compartilhamento 
tecnológico, questões de gênero, adaptação, educação e conscientização do público, e 
como ajudar países a se adaptarem à mudança climática.  

Fiji ofereceu-se para presidir a próxima conferência do clima (COP23), a ser realizada 
em Bonn, em 2017. Na condição de nação bastante vulnerável, Fiji quer colocar a 
mudança climática como prioridade da agenda de desenvolvimento. Eles emitiram um 
convite a Donald Trump afirmando "vocês vieram nos salvar durante a II Guerra 
Mundial, é hora de nos salvar agora". Em 2018, A COP24 será realizada na Polônia.  

 

 

PRAZO SE APROXIMANDO PARA A CSocD 55. 

Se você pretende se registrar para a Comissão da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável, o prazo se encerra em 20 de janeiro. A equipe de funcionárias da 

UNANIMA precisa fazer o seu registro e pode inscrever somente 10 representantes. 

Entre em contato com jquinn@sophia.ie o quanto antes. Também haverá um fórum da 

sociedade civil durante dois dias (isto somos nós!) no final de janeiro, logo antes da 

CSocD (1º a 10 de fevereiro), para o qual você mesma pode se inscrever. Observe que 

se trata de uma inscrição separada. Informações sobre o fórum podem ser encontradas 

em https://www.un.org/development/desa/civil-society/csocd55.html  

 

 
NOTÍCIAS SOBRE O FÓRUM DE ONGs DA CSW61 
Se você estiver vindo para a Comissão sobre a Condição da Mulher da ONU e 
quiser participar dos eventos paralelos, convenções regionais e sessões de instrução 
pela manhã, você deve se registrar para o "Fórum da CSW". O registro online foi aberto 
em 28 de novembro. O registro para o fórum é algo que você mesma deve fazer, 
embora continue sendo necessário fazer o registro para a Comissão em si através da 
UNANIMA. As solicitações para os eventos do Fórum Paralelo de ONGs já estão 
disponíveis no website da CSW/NY ONGs (https:www.ngocsw.org). 

 Vá em "NGO CSW 61 Forum" e clique nele. 
 A seguir, role para baixo até eventos paralelos e clique. 
 Isto a levará para o Evenbrite, onde há um botão azul para se registrar. 

Certifique-se de ler as intruções, pois houve muitas mudanças este ano.  
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RELATÓRIO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA NO CONTEXTO DA IMIGRAÇÃO 
Este relatório, (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/413 ) emitido pela 71ª 
Assembleia Geral da ONU no ano passado, examina a condição de implementação da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, com foco particular sobre crianças imigrantes. 
 
 
A ÁGUA CONECTA OS ODS  

No final de novembro, uma Cúpula da ONU em Budapeste sobre a Água (a mesma que 
em 2013 solicitou um objetivo de desenvolvimento sustentável singular sobre a água) 
se reuniu, e o presidente húngaro János Áder declarou que a água é a questão mais 
relevante do século XXI. Ele observou que a gestão responsável da água é pré-
requisito para o desenvolvimento, e citou exemplos de questões hídricas 
mundialmente, incluindo a ligação entre escassez de água e conflito, e os impactos da 
mudança climática sobre a irrigação e a produção hidrelétrica. 

Outros representantes observaram as ligações entre água, paz e segurança, os 
problemas envolvidos em acordos hídricos transnacionais, e as tribulações das 
pequenas nações insulares que sofrem com a seca crescente e a contaminação dos 
lençóis freáticos.  

 90% da perda de vidas humanas em disastres naturais vêm de eventos 
relacionados à água. 

 Prevê-se que a demanda hídrica mundial aumentará em pelo menos 55% entre 
2000 e 2050. 

 80% das Contribuições Nacionalmente Determinadas dos países africanos sob a 
Convenção Quadro da ONU sobre Mudança Climática (UNFCCC, na sigla em 
inglês) estiveram relacionadas à questões hídricas. 

 O uso global da água triplicou desde 1950. 
 80% dos efluentes são jogados de volta no meio ambiente sem qualquer 

tratamento. 
 2.5 bilhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico. 

Csaba Balogh do Ministério do Comércio e Relações Exteriores húngaro mencionou 
John F. Kennedy: "qualquer pessoa que puder resolver os problemas hídricos 
merecerá dois Prêmos Nobel: um pela paz e outro pela ciência".  

 
OLÁ E ATÉ LOGO: 
A partir de 2 de janeiro de 2017, a nova coordenadora / diretora da UNANIMA será a 
Filha da Sabedoria Jean Quinn, DW. Jean falará dela para você assim que se 
estabelecer. Enquanto isso, a ex-coordenadora Michele Morek OSU espera 
desempenhar menos tarefas executivas em seu novo ministério como Irmã Norte-
Americana de Contato com a Global Sisters Report, um projeto online do National 
Catholic Reporter (NCR). Confira em 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/413


https://www.ncronline.org/sisters ). Você pode se inscrever para receber alertas de e-
mail! Considere nos escrever! (veja a história de exemplo no próximo item abaixo...) 
 
Michele diz que esta posição combinará várias das suas características preferidas do 
trabalho na UNANIMA - colaboração com pessoas, escrever, editar e permanecer em 
contato com uma imensa rede de irmãs. "Eu sei que virar a página para o próximo 
capítulo na minha vida foi ideia minha, mas é muito difícil dizer adeus a todas as irmãs 
maravilhosas da UNANIMA que conheci pessoalmente ou eletronicamente nos últimos 
cinco anos. Eu carrego vocês comigo no meu coração, e espero que meu novo 
ministério possa me recolocar em 
contato com muitas de vocês 
novamente! A UNANIMA é uma 
benção para todas nós, e 
certamente mudou minha vida. 
Muito amor a todas vocês e 
bençãos em seus ministérios... 
Obrigada por tudo o que vocês têm 
feito e sido para mim". A foto mostra 
Stacy Hanrahan CND, Michele 
Morek OSU, e Jean Quinn DW em 
uma reunião na ONU. 
 

 

 

EXEMPLO DE HISTÓRIA DO GLOBAL SISTERS REPORT 

A seguir, um artigo comovente da Índia sobre a Irmã Valsa John, uma irmã católica que 

lutou para proteger a terra e os direitos de populações tribais no estado de Jharkhand 

de pesados interesses da mineração de carvão. Ela foi assassinada em 2010, aos 53 

anos de idade. Sua morte despertou interesse internacional sobre a sua história e o 

sofrimento de populações tribais analfabetas na Índia que entram para a "máfia da 

mineração" a fim de obter alguma renda e frequentemente são exploradas por essas 

empresas. Esta história está no Global Sisters Report e é um exemplo do tipo de 

relatório que elas fazem sobre irmãs no mundo inteiro. Você gostaria de compartilhar 

uma história? Entre em contato com Michele em morek.michele@gmail.com para saber 

sobre o compartilhamento de histórias. 
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FLASH DE NOTÍCIAS 

 
 A integrante do conselho da UNANIMA e Religiosa de Jesus e 

Maria, Josee Therrien RJM informa que elas entraram para a 
família Água com Bençãos! Suas irmãs em Aleppo, na Síria, 
estão entregando sistemas de filtragem a famílias, em 
colaboração com Franciscanas, Larraine Lauter OSU e outros. 
 
Também soubemos das RJM da Província de Barodia, na Índia, 
onde as irmãs trabalham entre grupos tribais em cerca de 70 vilarejos do distrito 

de Panchmahal, no estado de Gujarat. As 
populações são, em sua maioria, de 
trabalhadores migrantes analfabetos sem 
meios de subsistência, e as irmãs têm 
aproximadamente 600 crianças em sua 
escola, das quais 160 são internas. 
Algumas delas são crianças de rua orfãs, 
e as irmãs estão atualmente tentando 
levantar dinheiro para construir outra 
escola para que possam admitir mais 
crianças tribais. A foto mostra alunos em 

uma aula de computação.   
 
 

 As Irmãs Ursulinas do Monte São José estão muito ativas na 6ª Região da 
Conferência de Lideranças de Mulheres Religiosas e o Centro Interconfessional 
sobre Responsabilidade Corporativa e, recentemente, ssinaram duas cartas se 
opondo ao tráfico humano e ao trabalho forçado. Uma carta em conjunto com a 
Aliança para Por um Fim à Escravidão e ao Tráfico (ATEST, na sigla em inglês) 
solicitando fundos federais para combater o tráfico e o trabalho forçado de 
acordo com a Lei de Reautorização de Proteção a Vítimas de Tráfico de 2013 
(Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2013). A segunda carta é 
dirigida a empresas de tecnologia da informação sobre o uso de trabalho forçado 
e escravidão por parte de seus fornecedores. 
 

 

 Várias Irmãs de Santa Agnes que 
vivem na fronteira EUA/ México estão 
realizando ações em nome de 
imigrantes e refugiados. Susan Kolb 
CSA (foto) lidera um escritório de 
assistência jurídica no sul do Arizona 
que fornece serviços jurídicos civis aos 
pobres em três países. Outras irmãs 
trabalham em um Centro de Recursos 
para Imigrantes (no México) com 



imigrantes "repatriados", isto é, deportados dos EUA. Este esforço é um projeto 
humanitário binacional. 

  
Outro programa lançado pelas irmãs CSA fica no centro da cidade de 
Milwaukee, no Wisconsin. CORE-El Centro http://www.core-elcentro.org/ atende 
uma população composta por cerca de 70% de latinos. Muitos imigrantes 
recentes se sentem isolados. A organização visa criar acesso, construir 
comunidades e inspirar a integridade. Além de oferecer o melhor atendimento 
médico na clínica gratuita em suas instalações, também oferece acumpuntura, 
programas de exercícios e massagem. No jardim da cobertura, elas dão aulas 
de jardinagem e ajudam a melhorar a nutrição.  
 
 

 
 
UM PRESENTE DE ANO NOVO PARA VOCÊ!  

 
Quem estiver 
estudando a 
enciclíca 
Laudato Si’ 
poderá gostar 
de meditar 
sobre esta 
"nuvem de 
palavras" do 
documento. O 
tamanho da 
fonte de cada 
palavra denota 
quantas vezes 
ela foi 
empregada no 
documento. 
Para pensar - 
desfrute! E Feliz 

Ano Novo de todas nós na UNANIMA! 
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