Sexta-feira, 24 de Setembro de 2004

Sr. André Carvalho
Mensagem de encerramento

Agora que estamos nos aproximando ao fim desta reunião, gostaria de fazer
alguns reconhecimentos. Os senhores vieram aqui para a instalação oficial da
Rede, e já o fizeram, agora tem o desafio de ir mais além para fazer desta Rede
uma realidade. Trabalhando como nestes últimos dias, não tenho dúvida de que
poderão fazê-lo.

Isso foi possível graças ao esforço de muitos, em particular desta Universidade, a
Universidade de Colima. Dr. Salazar permita-me dizer que sua convicção em
tomar a responsabilidade de coordenar esta iniciativa é a base do êxito que tem e
que continuarão tendo.
É tempo de entregar alguns reconhecimentos Cum Laudes. Um Cum Laude para
o senhor Dr. Salazar, pelo seu compromisso desde o princípio em tornar isso
possível, colocando a sua Universidade como um ponto focal, coordenando os
esforços para fazer desta Rede uma realidade.

O senhor inspirou com força esta iniciativa, junto com nossa desaparecida
Coordenadora Executiva Sharon Capeling-Alakija, mas não haveria sido possível
sem o trabalho da equipe que lhe rodeia: Genoveva Amador Fierros, Lourdes
Feria Basurto, Karen Ochoa Reyes, e todos os demais que apoiaram esta Rede,
sim, vocês merecem um reconhecimento Cum Laude.

Esta reunião foi muito bem preparada, todos os procedimentos muitos bem
conduzidos, e temos agora os princípios na Declaração Colima, isso não é devido
às três horas que passamos juntos ontem, senão devido às pessoas que por
detrás dos bastidores a prepararam. A todos aqueles colaboradores anônimos o
nosso muito obrigado.
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Assim mesmo, esta declaração foi produto de um compartilhamento, assim um
reconhecimento Cum Laude para todos vocês, membros da Rede, vocês
investiram em vir aqui, e estou quase convencido de que a estas alturas seus
investimentos já foram reembolsados. Assim, muito obrigado por contribuírem, por
participarem. Os vi trabalharem, ontem, ainda que não pretendia, estava
observando a cada um de vocês, e irei daqui muito otimista a respeito do futuro
desta Rede, uma Rede que tem sua base no trabalho dos voluntários, dos
estudantes voluntários. Sim, porque, como alguns de vocês sugeriram ontem, não
estaremos apenas enviando voluntários a outros países, senão que participarão
nos mesmos.

Neste contexto falei com base na inspiração, e creio que é porque a Universidade
de Colima foi uma inspiração para todos no dia de hoje.
Em todos os lugares em que estive, jamais havia visto uma Universidade que
integrara a tantos grupos, desde crianças até adultos, assim que muito obrigado
por ter-me aqui, obrigado a todos vocês por estarem aqui. Obrigado por
acreditarem na Rede, obrigado a todos por acreditarem na UNIteS. Têm nas suas
mãos um instrumento para o êxito, transformem-nos em êxito. Muito obrigado.
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