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Diante dos trágicos acontecimentos,
relativos à mobilidade, vistos no início de
2015, nosso incansável compromisso com
a dignidade dos migrantes e refugiados se
faz cada dia mais premente, visando amparar
as pessoas que se tornam protagonistas
anônimos de tais crises humanitárias
lamentáveis.
A esse respeito, o Superior Geral da
Congregação dos Missionários de São
Carlos, Scalabrinianos, e Presidente do
SIMN, o Pe. Alessandro Gazzola, insta os países
europeus a assumirem uma postura política ética e regional
diante da tragédia no estreito da Sicília, onde foram afetadas
pessoas que, devido às circunstâncias em seus lugares de origem,
tomaram “decisões desesperadas, tentando quase o impossível para
poder viver ou, melhor ainda, para sobreviver, porque sua única
alternativa é, muitas vezes, somente a morte”.
Nesta edição, apresentam-se apenas algumas das várias iniciativas
e atividades em que o SIMN tem sido protagonista, coordenador,
organizador ou participante no início deste ano, que vislumbramos
de grandes desafios e conquistas para a continuidade de nossa
missão de promover a dignidade e os direitos das pessoas em
mobilidade.
Pe. Leonir Chiarello, cs, Diretor Executivo
Pe. Mario Zambiasi, cs, Vice-diretor Executivo

5

1

Comunicado de imprensa da Direção Geral dos
Missionários de São Carlos - Scalabrinianos
O estreito da Sicília foi testemunha de mais uma das muitas
tragédias no mar, onde a cada hora a situação piora, mostrando
sem piedade como a Europa, uma fortaleza cada vez mais vacilante,
por um lado defende os direitos humanos fundamentais, bem
como aqueles dos migrantes e refugiados, e por outro não contribui
efetivamente para a abertura de canais legais de imigração, como
várias vozes vêm pedindo insistentemente há muito tempo.
Os que vivem na periferia, nos subúrbios, como diz o nosso Santo
Padre, muitas vezes, já não ficam quietos, vendo como suas vidas
se dissolvem entre abusos e violações contínuas, mas que tomam
decisões desesperadas - declara Pe. Alessandro Gazzola, Superior
Geral da Congregação Scalabriniana - tentando quase o impossível
para pode viver ou, melhor ainda, para sobreviver porque sua única
alternativa é, muitas vezes, somente a morte.
A insuficiência de recursos, bem como a Operação Triton, estão
provando tragicamente para os que na Igreja trabalham junto a
migrantes e refugiados, que se requer uma “mudança epocal” rumo
a uma gestão global de imigração na União Europeia - continua
o Pe. Gazzola. O bem alcançado com os programas anteriores,
tais como o Mare Nostrum, que resgatou mais de 100.000
pessoas, lamentavelmente parece ser praticamente anulado pelos
acontecimentos trágicos recentes.

Nova Missão Scalabriniana em Dubai
No dia 29 de janeiro de 2015, o Pe. Olmes Milani, Missionário
Scalabriniano, foi para Dubai para abrir a presença da Congregação
Scalabriniana entre marinheiros e imigrantes daquela região.
Tendo trabalhado anteriormente nas missões da Argentina, Brasil,
Canadá, Estados Unidos e Japão, o Pe. Olmes visa colaborar na
construção do Reino de Deus no Oriente Médio.
Segundo a ONU, os Emirados Árabes ocupam o 5º lugar nos
destinos dos migrantes, com 7,8 milhões, vindo principalmente da
Índia, Bangladesh e Paquistão.
Desejamos grande sucesso ao Pe. Olmes nessa nova missão.

Por esta razão, os Missionários Scalabrinianos pedem, com
renovada insistência, uma postura definitiva dos governos da UE
em matéria de migração, para chegar a uma política europeia de
acolhida, bem como o reconhecimento do status de refugiado,
juntamente com investimentos nos países de origem deste afluxo
de pessoas.
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SIMN marca presença na ONU, em evento
coordenado pela OIM
Nova Iorque, 16 de janeiro de 2015 – Na manhã de quinta-feira,
15 de janeiro de 2015, foi realizada na sede das Nações Unidas em
Nova York, a reunião convocada pela Organização Internacional
para as Migrações - OIM sobre “Migrantes em situações de crise”,
temática transcendental neste momento em que a escalada e a
frequência de conflitos e desastres naturais estão aumentando
e afetando cada vez mais as populações migrantes que vivem ou
atravessam um país atingido. O evento contou com a presença de
representantes das agências da Nações Unidas (ONU), governos
e organizações da sociedade civil que atuam no fenômeno da
mobilidade humana.
A primeira sessão do dia, intitulada “Proteger e ajudar os migrantes
em situações de crise”, centrou-se nos desafios da proteção
e assistência a esses migrantes, além das respostas de atores
humanitários diante de tais situações e em como identificar as boas
práticas para melhorias futuras e dar um rumo a esses desafios.
A segunda sessão, intitulada “Após o Diálogo de Alto Nível sobre
Migração Internacional e Desenvolvimento”, abordou a situação
difícil dos migrantes nos países em situações de crise, propondo-se
a melhorar a capacidade dos Estados e demais partes interessadas
em responder, aliviar o sofrimento e proteger a dignidade e os
direitos desses migrantes.

migrantes envolvidos em situações de crise e implementar respostas
concretas e adequadas às suas necessidades, e preparar-nos para
incluir a mobilidade no âmbito da Primeira Cúpula Mundial
Humanitária a ser realizada no próximo ano”.

Atualização da estratégia sul-americana convoca
em Santiago do Chile os referentes nacionais do
SIMN e os responsáveis pelos âmbitos e serviços
pastorais
Santiago do Chile, 30 de janeiro de 2015 – De 27 a 29 de janeiro
de 2015, em Santiago do Chile, realizou-se a reunião dos referentes
nacionais da Rede Internacional de Migração Scalabrini (SIMN,
por sua sigla em inglês), dos responsáveis pelos âmbitos e serviços
pastorais da América do Sul e dos diretores do SIMN, com o apoio
de assessores e especialistas em diferentes áreas, para atualizar o
plano estratégico da Rede entre os diferentes âmbitos e serviços.
O plano estratégico está alinhado com os objetivos gerais do SIMN
e as orientações do Capítulo Geral da Congregação, levando em
consideração tanto a perspectiva global como a regional sulamericana que, devido às suas características, merece tratamento
especial.

No final do dia, concluiu-se que, para o desenvolvimento oportuno
e eficaz de políticas adequadas, os países de acolhida, de origem
e trânsito precisam gerar dados mais completos sobre o número,
localização e perfil dos migrantes que estão em situação de “Este encontro sul-americano permitiu-nos alinhar o plano de ação
crise. Por outro lado, salientou-se a importância das abordagens da região sul-americana com o plano de ação global, que reúne todas
internacionais, regionais e nacionais para fornecer proteção e as regiões onde opera a nossa rede. A capacitação constante de nossos
colaboradores e a definição em grupo das estratégias de intervenção
assistência aos migrantes em situações de crise.
tornam-se peças essenciais para a vigência e a eficiência do nosso
Nesta ocasião, o SIMN foi representado por seu Vice-diretor trabalho diário em prol dos migrantes e suas famílias”, disse o Pe.
Executivo, Pe. Mário Zambiasi, que, ao sair da reunião, comentou: Leonir Chiarello, Diretor Executivo do SIMN.
“Para o SIMN, em sua missão de promover a dignidade e os direitos
dos migrantes, é importante unir esforços com outras organizações,
incluindo agências das Nações Unidas, para relevar a situação dos
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Jovens filantropos apoiados pelo SIMN juntamse à iniciativa do Papa Francisco para erradicar
o tráfico de pessoas
Washington, DC, 5 de fevereiro de 2015 – No contexto do
Primeiro Dia Internacional de Oração e Reflexão, intitulada
“Acende uma luz contra o tráfico de pessoas”, promovido pelo
Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes,
o Pontifício Conselho “Justiça e Paz” e a União Internacional dos
Superiores Gerais, realizado no domingo, 8 de fevereiro de 2015,
os jovens filantropos Patrick Gage e Gabriela Isler assumiram
seu compromisso com a campanha iniciada pelo Papa Francisco
contra o tráfico de seres humanos, assinando a declaração conjunta
de líderes religiosos contra a escravidão moderna, redigida pela
Rede Global pela Liberdade (Global Freedom Network), uma
organização ecumênica, fundada pelo Papa Francisco para
erradicar a escravidão moderna no mundo.

migrantes internos, marinheiros e itinerantes em todo o mundo,
incluindo as vítimas de tráfico de pessoas.

Uma luz contra o tráfico de seres humanos
Nueva York, 10 de febrero - No último dia 8 de fevereiro, realizouse a Primeira Jornada Mundial de Oração contra o Tráfico de
Pessoas. O evento foi promovido pelo Pontifício Conselho para a
Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, o Pontifício Conselho “Justiça
e Paz” e a União Internacional dos Superiores Gerais. Este dia de
oração, intitulado: “Uma luz contra o tráfico de seres humanos”,
realizou-se no dia da festa de Santa Josefina Bakhita, uma escrava
sudanesa, que, após ser libertada, tornou-se Irmã Canosiana e foi
canonizada em 2000. O SIMN aderiu a esta iniciativa juntamente
com outras organizações eclesiais e organizações da sociedade
civil envolvidas na luta contra o tráfico de seres humanos.

Como membro da quarta geração da família Curtis L. Carlson
(Hotéis Radisson, Carlson Wagonlit Travel), a filantropia faz parte
da vida de Patrick Gage desde o dia em que nasceu. Atualmente,
em seu terceiro ano na Universidade de Georgetown, o Sr. Gage
é co-presidente do Nexus Human Trafficking and Modern Slavery
Working Group [grupo de trabalho contra a escravidão moderna “O tráfico de pessoas é um problema global de proporções enormes
e o tráfico de seres humanos Nexus], que visa mobilizar pessoas que, por ser um fenômeno silencioso, muitas vezes passa despercebido
e recursos para buscar soluções de alto impacto que abordem à opinião pública. Isso tem contribuído para torná-lo uma das
as causas do tráfico de seres humanos e combatam a escravidão atividades ilegais mais lucrativas. É por isso que devemos unir
moderna.
esforços para erradicar completamente do planeta este complexo
flagelo da humanidade”, afirma o Pe. Mário Zambiasi, Vice-diretor
Gabriela Isler, fundadora e CEO da Fundação Universo de Bênçãos Executivo do SIMN.
e Miss Universo 2013, recebeu uma bênção pública do Papa
Francisco em reconhecimento de seus esforços filantrópicos
nas Filipinas após o tufão Haiyan e sua missão de empoderar
as meninas e mulheres jovens e diminuir as taxas de gravidez
na adolescência. A Srta. Isler, membro do Washington Speakers
Bureau, tomou posição contra as mulheres vítimas de tráfico de
pessoas e está profundamente comprometida com a missão do
Global Freedom Network para acabar com a escravidão moderna
em 2020 e para sempre.
A assinatura da declaração foi testemunhada pelo Pe. Leonir Mario
Chiarello, Diretor Executivo do SIMN, entidade que trabalha na
promoção da dignidade e dos direitos de migrantes, refugiados,

Volume 7

4

Diretores das Casas e Centros de Acolhida
Scalabrinianos do México e América Central
definem prioridades e linhas de ação em uma
Convite a “Divulgar a Novidade”
reunião realizada em Guadalajara
Guadalajara, fevereiro de 2015 – No dia 15 de fevereiro de 2015, Queridos amigos e parceiros do SIMN,
foi feita a reunião dos diretores das Casas e Centros de Acolhida
Scalabrinianos do México e América Central, em coordenação com Vocês costumam fazer compras no Amazon? Se assim for, agora
o SIMN. O encontro foi realizado no âmbito da reunião semestral vocês podem contribuir para nossa missão e programas através de
dos Missionários Scalabrinianos que trabalham em diferentes suas compras.
âmbitos e serviços no México, Guatemala e El Salvador. O objetivo
da reunião foi definir as prioridades para esses países no processo Amazon ofereceu-se para doar para a nossa organização o 0,5%
de implementação do plano de ação da Rede Internacional de cada compra, feita pelo Amazonsmile. Portanto, gostaríamos
de Casas e Centros Scalabrinianos de Acolhida aos Migrantes. que você vinculasse sua conta no Amazon para apoiar a Rede
Baseando-se neste objetivo e em coordenação com o Diretor Internacional de Migração Scalabrini, fazendo login em sua conta
Executivo do SIMN, os diretores de Casas e Centros analisaram os do Amazon através deste link: http://smile.amazon.com/ch/59programas em andamento e os novos projetos que visam fortalecer 3841869
os serviços prestados aos migrantes, bem como a colaboração com
atores governamentais e a sociedade civil na América Central e Você pode apoiar o SIMN simplesmente fazendo
no México. Emtre as prioridades estão a proteção de crianças e
adolescentes migrantes, repatriados e vítimas de contrabando de compras no smile.amazon.com!
migrantes e tráfico de pessoas, bem como novos programas de
inserção laboral.
“A reunião foi muito importante para renovar a fidelidade e a
significatividade da missão Scalabriniana com migrantes que
diariamente arriscam suas vidas tentando atravessar as fronteiras
da América Central e México, à procura de um futuro melhor”, disse
o Pe. Mauro Verzeletti, Diretor Regional do SIMN e do Centro de
Acolhida aos Migrantes de El Salvador.
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