
RSCM PRESENTES EM  

ENCONTROS SOCIAIS INTERNACIONAIS 

 

 

Este ano, o Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria/RSCM será 

representado em três Encontros Internacionais que têm como foco assuntos 

relacionados  às prioridades de nossa Agenda JPIC / ONG. Todos três acontecem 

durante o mês de março: a Comissão sobre o Estatuto da Mulher em Nova York, nas 

Nações Unidas, o Oitavo Fórum Mundial da Água, em Brasília e o Fórum Social 

Mundial, também no Brasil, na cidade de Salvador. 

 

É nossa esperança que, enquanto essas reuniões estão ocorrendo, teremos notícias das 

nossas participantes RSCM. Estamos pedindo que esteja atenta aos sites do Instituto e 

da Província e que peça aos técnicos que ajudam com a tecnologia da Província ou 

Região para ver que as notícias sobre esses encontros sejam postadas. Também 

sugerimos que anime as irmãs de sua província / região que busquem nas redes 

sociais, facebook e / ou twitter, para assinalar com ‘like/gostei’ e compartilhar as 

postagens ou tweets das RSCM que estão participando nesses encontros.  Achamos 

que os nossos membros mais novos são aptas na utilização de mídias sociais. Talvez 

você, como animadora, possa encorajá-las a compartilhar suas habilidades nesta área 

com aquelas Irmãs de outra geração que hesitam em visitar as mídias. A mídia social 

ajuda a nos dar uma voz e um rosto públicos e a cumprir nosso compromisso em 

manter o “status” de ECOSOC como uma ONG  na ONU. 

 

Gostaríamos também de pedir-lhe que trabalhe com os seus Conselhos Provinciais e 

Regionais para comunicar às irmãs, à nossa Família Ampliada e colaboradores das 

RSCM que estamos, como Instituto, participando e tendo um interesse ativo nesses 

encontros internacionais importantes. As participantes estarão compartilhando suas 

reflexões e experiências conosco.  

 

Mary Jo McElroy, RSCM – Coordenadora Rede JPIC Internacional 

 

Abaixo, pode encontrar os nomes das irmãs participantes da Comissão sobre o 

Estatuto da Mulher, o Oitavo Fórum Mundial da Água e o Fórum Social Mundial. 

 

①Participantes RSCM– Fórum Social Mundial -  Brasil (Março 2018) 

Mary Jo McElroy; Ana Helena Andreão (PB); Helena Pin (PB) 

 

②Participantes RSCM – Oitavo Fórum Mundial da Água – Brasil (Março 2018): 

Rosinha Pereira (PB); Geny Alves (PB) 

 

③Participantes RSCM - Comissão sobre o Estatuto da Mulher – Nova York 

(Março 2018): Veronica Brand; Pam Penkert (RZ); Joyce Rushinga (RZ); Cathy 

Minhoto (WAP) 


