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desde 2013 e com o Departamento de Informação Pública desde 2006 

Fórum Político de Alto Nível 
 
De 9 a 19 de julho, a 
ONU sediou o quarto 
Fórum Político de 
Alto Nível, sob os 
auspícios do ECOSOC, 
com o tema 

“Empoderando as pessoas e garantindo a 
inclusão e a igualdade”. Esse acompanhamento e 
revisão do progresso dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável destacou seis ODSs - e um total de 47 
Estados membros apresentou a auto-avaliação de seu 
progresso para atingir as metas que estão no centro da 
Agenda 2030 da ONU.  

Nossa ONG RSCM foi habilmente 
representada no HLPF por Madison 
Weisend e Patricia Cole enquanto 
Veronica RSCM participou do Capítulo 
Geral RSCM em Belo Horizonte, Brasil. 

A  global e as Mudanças 
Climáticas surgiram como as 
principais preocupações do Fórum, de acordo com uma 
pesquisa realizada pelos participantes do HLPF. Os 
palestrantes concordaram com essas prioridades, mas 
destacaram a importância de abordar a questão do seu 
financiamento e fornecendo meios adequados de 
implementação.            Veja o video  

 

O Relatório de Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 2019 

O relatório de ODS de 2019 foi lançado oficialmente pelo Secretário Geral, Antonio Guterres, 
no dia da abertura do HLPF. Apesar do progresso em várias áreas, a taxa de melhoria tem sido lenta 
e, em alguns casos, o progresso foi revertido. Observando que a resposta global não foi 
suficientemente ambiciosa, o Secretário Geral destacou o fato de que os povos e os países mais 
vulneráveis continuam a sofrer mais. Embora a pobreza extrema tenha atingido seu ponto mais 
baixo, desde que o rastreamento começou, o progresso em eliminá-lo não está a caminho de atingir a 
meta de 2030. A saúde de “nossa casa comum” está se deteriorando, apesar das ações positivas, tomadas por  
muitos países, para proteger o meio ambiente. 
 

Justiça Climática 
Em seu discurso, Mary Robinson, presidente do "The Elders", disse que dois recentes 
relatórios climáticos deixaram claro que uma elevação de 1,5 grau Celsius é o limite máximo 
de segurança para o mundo; e que a Agenda 2030 e o Acordo de Paris sobre mudança 
climática não podem mais ser considerados voluntários. Não fazer isso seria querer  um 
mundo em que poucos privilegiados vivem em conforto, protegidos por cercas de arame 
farpado, fora do qual todo mundo enfrenta o caos climático, perseguição e violência. Para a 
humanidade ser capaz de evitar esse futuro, ela enfatizou a necessidade de um foco na justiça, 

que ela identificou como o componente que passa por cada um dos 17 ODS.                       Veja o video 
 
 Você sabia que...? 

• Em média, os países obtêm suas piores pontuações no ODS 13 (Ação 

Climática), ODS 14 (Vida Debaixo da Água) e ODS 15 (Vida na 

Terra). 
 

• A marca material per capita de pessoas em países de alta renda é mais de 

13 vezes o tamanho do equivalente em países de baixa renda. 
 

• 9 em cada 10 residentes urbanos respiram ar poluído e 1 em cada 4 

moradores urbanos vive em condições de favela. 
 

• O investimento em combustíveis fósseis continua sendo maior do que o 

investimento em atividades climáticas. 
 

• Mais da metade das escolas na África Sub-saariana não tem acesso a 

água potável básica, instalações para lavar as mãos, internet e computadores. 
 

• As tendências de corrupção e liberdade de imprensa estão piorando 

em mais de 50 países cobertos pelo relatório - inclusive em vários países de 

renda média e alta renda. 

 
 

Os estilos de vida das pessoas 

nas nações mais ricas dependem 

fortemente dos recursos 

extraídos dos países mais 

pobres”    ( Relatório  ODS 2019)

“O clima é um bem comum, um 
bem de todos e para todos.... 
A humanidade é chamada a 
tomar consciência da 
necessidade de mudanças de 
estilos de vida, de produção e de 
consumo....  (Laudato Si, #23) 
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https://vimeo.com/349145127
http://webtv.un.org/search/keynote-by-mary-robinson-the-elders-at-the-opening-of-the-economic-and-social-council-high-level-segment/6059799558001/?term=mary%20robinson&sort=date


Desigualdade - Experiências Vividas 
 

 No dia 16 de julho, a estagiária da ONG RSCM, Madison Weisend, 
representou nossa ONG RSCM num painel em um evento paralelo durante 
o Fórum Político de Alto Nível em Nova York, juntamente com a Dra. 
Lynne Healy da Associação Internacional de Escolas de Serviço Social. Ela 
relatou resultados de uma pesquisa sobre desigualdade, que foi 
respondida por representantes de 209 grupos de base de 44 países de 
todo o mundo, incluindo as contribuições de 10 grupos relacionados 
com as RSCM em 4 países. A pesquisa buscava como as comunidades 
nas bases experimentam a desigualdade diariamente, mudanças que ocorreram desde 2015 e que práticas estão 
ajudando a reduzir a desigualdade. Três outros apresentadores - do Paquistão, da Síria e dos EUA - compartilharam 
histórias comoventes de suas próprias experiências difíceis de desigualdade, tanto dentro quanto fora dos EUA. 
     

"Faces na Luta Contra o Tráfico de Pessoas" 
Isto foi o título dum evento organizado pela Missão da Santa Sé nas Nações 
Unidas, em 29 de julho, para comemorar o Dia Mundial Contra o Tráfico de 
Pessoas. O painel precedeu o lançamento de uma exposição fotográfica na ONU, 
comemorando o 10º aniversário da rede global de mulheres Religiosas que 
trabalham contra o tráfico - Rede Talitha Kum. A fotógrafa humanitária, Lisa 
Kristine, compartilhou como passou a usar a fotografia como meio de documentar 
as vidas das pessoas que foram escravizadas pelo tráfico e o trabalho forçado. Na 
Exposição “Freiras Curando Corações”, Lisa mostrou como as Irmãs da rede 
global estão enfrentando o crime hediondo e restaurando a dignidade das 
sobreviventes. A "Lifeway Network" foi representada por Ir. Melissa Camardo, 
SC, que dividiu seu "espaço de comunicação" com um sobrevivente do tráfico de 

seres humanos, Ansa Noreen, que passou pelo "programa de alojamento seguro".  Um total de 12 RSCM, Família 
Ampliada SCM e colaboradores participaram do painel  e da recepção.              Leia mais ….. 
                                                                                                                                                          

Notícias "Breves" RSCM 

❖ Em meados de junho, o Colégio Sacrado Coração de Maria, em 
Brasília, realizou seu Fórum Social JPIC multidisciplinar, durante um período de 
três dias. O Fórum enfocou o tema “Políticas Públicas” nas áreas de Saúde, 
Educação, Segurança e Serviço Social. Os alunos aprenderam sobre problemas 
como proliferação de doenças, violência urbana, situação de refugiados e desigualdade 
social, na perspectiva de diferentes países, e buscaram soluções. Falando através de 
uma videoconferência no segundo dia, Veronica RSCM compartilhou sobre a ONU, o 
papel da ONG RSCM e respondeu às questões levantadas pelos alunos. As crianças do Projeto Vida Padre 
Gailhac, em São Sebastião, aprenderam com os alunos do Colégio SCM envolvidos no projeto e no laboratório 
de química como o sabão poderia ser feito a partir de óleo usado pelos alunos na escola - e como isso ajudava a 
proteger o meio ambiente. 

❖  Durante o Capítulo Geral das RSCM realizado em Belo Horizonte em julho, 
as representantes da nossa ONG na ONU e da Rede JPIC - Veronica Brand 
RSCM e Mary Jo McElroy RSCM, respectivamente - tiveram a oportunidade de 
compartilhar um Relatório e atualizar notícias do seu trabalho nos últimos seis anos. 
Um pequeno vídeo também foi preparado e várias contribuições de todo o Instituto 
foram nele apresentadas, em uma sessão noturna. Veronica também fez ainda uma 
apresentação sobre o ministério da ONG RSCM no "Dia Aberto" do Capítulo Geral, com 
foco no tema “Cultivando Sementes de Esperança - para que Todos Tenham 
Vida”.             Veja o video de 5 minutos 

 
❖ Madison Weisend completou seu estágio conosco no final de julho. Agradecemos a 

contribuição inestimável que ela deu à nossa ONG RSCM nos últimos 6 meses e 
desejamos-lhe boa sorte no início de seu último ano no "Marymount Manhattan 
College", com especialização em Estudos Ambientais e Política e Diretos Humanos. 

                                   
Por favor, siga-nos no   Twitter            @RSHMNGO e  

curta-nos no Facebook                        RSHM NGO.    

Distribuição       
Conselho Geral;  Provinciais e Regionais; Animadoras JPIC;   

Grupo de Internacional de Escolas RSCM; 

 Grupo de Interessadas no Boletim            

Tradução -  Rosa de Lima Pereira, RSCM 

https://holyseemission.org/contents/events/5d45a4a114045.php
https://drive.google.com/file/d/1Apzms5RwqC3EEM_c8c8mbZV9In-hBMqk/view?usp=sharing
https://twitter.com/rshmngo
https://www.facebook.com/RSHMNGO/

