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Buscando o dom do encontro
Estados Unidos: "Encuentro Project" em El Paso
O "Encuentro Project", na fronteira entre México (Ciudad Juárez) e Estados Unidos (El Paso), oferece serviços
de planejamento e hospedagem para viver experiências
de encontro com os migrantes. O projeto inclui trabalho
direto com requerentes de asilo, migrantes e refugiados.
Também oferece educação social católica sobre projetos
de migração e realidades nas fronteiras, através de visitas,
reflexão e acompanhamento espiritual.
O "Encuentro Project" é uma iniciativa intercongregacional protagonizada pelos Jesuítas, Irmãos Maristas, Irmãs
de São Francisco da Sagrada Família e conta com a participação de leigos e do Instituto Fronteira da Esperança.
Os Irmãos Maristas Todd Patenaude (Província dos Estados Unidos) e Eduardo Navarro De La Torre (Província do
México Ocidental), que trabalham no projeto, formam uma
comunidade marista em El Paso, Estados Unidos.
O Ir. Tod, coordenador do programa e gerente da casa do
projeto, abaixa nos conta mais detalhes desta obra missionária.
O projeto nasceu do apelo do último Capítulo Geral para
que os Irmãos fossem às margens ou às fronteiras. As províncias do México e dos Estados Unidos decidiram realizar
um projeto conjunto para lidar com a imigração e os problemas enfrentados pelos migrantes.
Durante um ano, fomos encarregados de investigar e estudar o fenômeno da migração, os problemas e as possíveis maneiras pelas quais o Instituto dos Irmãos Maristas
poderia ajudar. Durante um ano nos educamos o máximo
que pudemos, seja lendo, encontrando pessoas familiarizadas com todos os aspectos da imigração, tais como
advogados de imigração, assistentes sociais, pessoas que

trabalham em abrigos de emergência e lares para imigrantes, políticos, agentes de patrulhamento de fronteiras, bispos, sacerdotes e outros religiosos e leigos que trabalham
na diocese de fronteira e/ou com os próprios imigrantes.
Também nos reunimos com muitos imigrantes (tanto no
México quanto nos Estados Unidos), legais e sem documentos - incluindo refugiados, requerentes asilo, menores
desacompanhados, beneficiários do DACA e deportados.
Viajamos ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos, de

Administração Geral
• Começou na segunda-feira a Sessão Plenária do Conselho Geral, que se estenderá até dia 27 de fevereiro.
Durante essa primeira semana destaca-se um encontro
para tratar o tema das estruturas jurídicas e canônicas
na Casa Gerale também a continuação do curso de liderança com Faith and Praxis, da quinta-feira até sábado. O
conselho também partilhou sobre as visitas e encontros
realizados durante os últimos 4 meses e dedicou-se à
preparação do encontro com os provinciais, em março
próximo.

www.champagnat.org

• O Ir. Allen Sherry e o Sr. Ashley Bulgarelli (Projects &
Partnerships Coordinator) da Australian Marist Solidarity,
estiveram na Casa Geral, em visita de contato com a FMSI.
• Os Irmãos Tony Leon e Ángel Medina participam, nos
dias 7 e 8 de fevereiro, em Santiago de Compostela, na
Espanha, da reunião da Comissão Europeia Irmaos Hoje.
• De 7 a 10 de fevereiro, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI,
estará em Siracusa, preparando a Revisão Periódica Universal referente aos direitos das Crianças na Itália, que
será apresentada à ONU.

Notícias Maristas 563
dar. Algumas áreas temáticas de interesse logo começaram a surgir. Essas áreas incluíam hospitalidade: atender
às necessidades básicas dos migrantes, como alimentação, água e abrigo, e também incluíam enormes necessidades, tais como educação, defesa e proteção.
No final de ano, propusemos quatro projetos diferentes
ao nosso governo provincial. Depois foi decidido iniciar
um projeto em El Paso, Texas, que chamamos de “Encuentro Project”. O projeto é uma colaboração conjunta entre
os Irmãos Maristas, os Jesuítas, as Irmãs Franciscanas e a
Arquidiocese de El Paso, e começou em agosto de 2018.
Nossa missão é trabalhar diretamente com migrantes em
abrigos de emergência e a criação de um programa de
imersão fronteiriça, para educar grupos de pessoas sobre
as realidades da fronteira, da imigração e do ensino social
católico.

McAllen, Texas, até San Diego, Califórnia, e em muitos pontos de acesso migratório no México, incluindo a fronteira
sul do México em Tabasco.
Aprendemos muito sobre as razões pelas quais as pessoas
migram, seja devido aos "fatores de pressão" que forçam
as pessoas de seus países de origem ou aos "fatores de
atração" que atraem as pessoas para os Estados Unidos e
outros países de destino.
Aprendemos muito sobre as razões pelas quais as pessoas
migram, seja por causa dos "fatores de pressão" que forçam as pessoas a migrar ou dos "fatores de atração" que
atraem as pessoas para os Estados Unidos e outros países
de destino.
Também nos reunimos com muitos imigrantes, tanto no
México quanto nos Estados Unidos, legais e sem documentos - incluindo refugiados, requerentes asilo, menores
desacompanhados, beneficiários do DACA (Ação Diferida
para Chegadas da Infância) e deportados. Viajamos ao longo da fronteira sul dos Estados Unido - de McAllen, Texas,
até San Diego, Califórnia - e em muitos pontos de acesso
migratório no México, incluindo a fronteira sul do México
em Tabasco.
Aprendemos muito sobre as razões pelas quais as pessoas
migram, seja devido aos "fatores de pressão" que forçam
as pessoas de seus países de origem ou aos "fatores de
atração" que atraem as pessoas para os Estados Unidos e
outros países de destino.
No início, quando nos reunimos com os especialistas em
imigração, explicamos que nós (como uma congregação)
queríamos iniciar um projeto para atender às necessidades não atendidas, e perguntamos quais eram essas necessidades. Muito em breve, fomos informados de que
havia muitas necessidades no campo da imigração, que a
melhor coisa era concentrarmo-nos em aspectos particulares do problema onde estávamos preparados para aju-

Com quantos imigrantes e refugiados trabalha?
No abrigo onde eu e o Ir. Eduardo trabalhamos, recebemos
de 150 a quase 500 imigrantes por semana. No entanto, o
abrigo onde trabalhamos é apenas uma parte do sistema de
abrigo em El Paso. O maior sistema é a Casa da Anunciação,
que vem recebendo de 500 a 2500 imigrantes por semana.
De onde vêm os imigrantes e quem são eles predominantemente?
Os imigrantes são geralmente da Guatemala, El Salvador
e Honduras. No entanto, às vezes recebemos imigrantes
também do México, África, Ásia e Rússia. E, recentemente,
temos recebido numerosos imigrantes de Cuba e do Brasil.
No abrigo onde trabalhamos, recebemos os chamados "requerentes de asilo não detidos", que são formados principalmente por famílias (geralmente pais solteiros, mãe ou
pai e um ou mais filhos) ou mulheres grávidas solteiras.
Que tipo de ajuda ou serviço lhes oferece?
Geralmente, quando as pessoas são liberadas do ICE (Bureau of Immigration and Customs Enforcement), elas têm
pouco ou nenhum dinheiro: têm roupas ou apenas as que
estão usando e raramente têm recursos financeiros para
comprar passagens de transporte ou comida. Os centros
de recepção ocolhem estas pessoas, dão alimentos, fornecem-lhes uma cama, um chuveiro, uma muda de roupas novas e comunicam com os seus patrocinadores para
comprar-lhes passagens. Nós também organizamos voluntários para levá-lo do centro de recepção para o aeroporto,
estação de trem ou ônibus. Também lhes proporcionamos
comida suficiente para chegar ao seu destino.
Todavia, talvez a coisa mais importante que fazemos seja
acolhê-los de braços abertos, tratá-los com dignidade,
amor e respeito e ajudá-los a se sentirem seguros depois
de terem vivenciado traumas graves nos lugares de onde
vieram, nas suas viagens e no tratamento que receberam
das autoridades do governo dos EUA, desde o momento
em que chegaram à fronteira. É incrível ver que o poder
do amor transforma as pessoas, que estão tão assustadas,
traumatizadas e aterrorizadas, em pessoas felizes, sorridentes e sempre muito gratas. É de partir o coração ver
crianças pequenas chegarem assustadas, exaustas, famin6 de fevereiro de 2019
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Notícias breves
■

Noviciado de Medellín

No dia 2 de fevereiro, 4 noviços
começaram o primeiro ano no
Noviciado Interprovincial La Valla.
Os novos candidados à vida religiosa marista são: Kevin Andrés
Quezada Rojas (Equador), Ricardo
Alfredo Mundo Dueñas (El Salvador), Cristhian Arley Sandoval
Urrea, Hernán Darío Casanova Ortiz (Colômbia) e Nikolas Charikiopoulos (Grécia).

■

Noviciado de Cochabamba

No dia 02 de fevereiro, 11 postulantes ingressaram no Noviciado
Regional Champagnat de Bolívia.
Os cinco provinciais da Região
América-Sul acompanharam a celebração.

■

Filipinas

Os líderes das comunidades do
país se encontraram de 27 a 29
de janeiro em Kidapawan para
partilhar as experiências de animação e tratar temas inerentes ao
papel que desempenham.

■

Voluntários na Amazônia

Um grupo de leigos da Província
Brasil Sul-Amazônia está em Lábrea, participando de atividades
pedagógicas, pastorais e formativas com a comunidade local até
o dia 15 de fevereiro. O projeto
tem como objetivo proporcionar
a transformação pessoal e social
de crianças, adolescentes, jovens
e adultos da cidade amazonense.

■

Fundação Edelvives

Na fundação ligada à editora marista da Espanha, desde janeiro,
uma equipe de profissionais, sob
a direção do Ir. Antonio Alegre, assumiu as diversas linhas de ação
que pretendem desenvolver projetos que apostam na educação,
na infância, na inovação e na solidariedade.
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tas e frequentemente doentes. No
entanto, é incrivelmente reconfortante vê-las transformadas, em poucas
horas, em crianças felizes e novamente brincalhonas.

ajuda. Na verdade, você pode ver que
o projeto está crescendo rapidamente, pois há muitas necessidades e um
sincero interesse em tudo o que foi
exposto até agora.

Vocês têm uma equipe de trabalho?
Trabalhar em abrigos requer literalmente um exército de voluntários.
Precisamos de pessoas para acolher
imigrantes, fornecer-lhes comida,
roupas, lençóis e toalhas, produtos de
higiene pessoal, cuidados médicos
básicos, telefonemas e transporte, e
muitos pequenos detalhes para fazer
todo o sistema de trabalho funcionar.
Há muitas congregações religiosas
que ajudam: Irmãs, Irmãos, Sacerdotes
e missionários leigos. Para ser honesto, as Irmãs e os leigos estão fazendo
o trabalho pesado. Há várias Irmãs e
um Irmão Marista (Eduardo) que se
dedicam aos centros de hospitalidade como um trabalho de tempo integral, e tem havido um fluxo constante
de Irmãs (de pelo menos uma dúzia
de congregações diferentes) que vieram para ajudar por um período que
vai de uma semana a alguns meses.
Um Padre Jesuíta (Rafael García) e eu
trabalhamos no abrigo durante dois
ou três dias por semana. Os irmãos
e sacerdotes são poucos, mas felizmente isso está começando a mudar...
Teremos conosco outro Irmão Marista
(Peter Guadalupe), de 7 de fevereiro a
17 de março.
A colaboração intercongregacional e a
camaradagem são fantásticas aqui em
El Paso. Todos nós trabalhamos para
uma missão comum e todos nós trazemos os nossos carismas individuais e
forças individuais. Em minha opinião,
este é um modelo do que deve ser a
Igreja Católica e a vida religiosa!
A equipe do “Encuentro Project”,
até agora, é formada por um Irmão
Marista, um Padre Jesuíta, uma Irmã
Franciscana e alguns leigos que ajudam ocasionalmente. Tivemos nosso
primeiro grupo pouco antes do Natal, e tivemos mais dois grupos, com
outros onze grupos agendados para
os próximos meses. A demanda por
este tipo de experiência é alta, e ainda não começamos a anunciar, ainda
não temos um site, ou qualquer outro
material de marketing que não seja
o folheto, que está aqui em anexo.
Claramente, precisamos recrutar mais

Tráfico de pessoas
Como mencionei anteriormente, descobrimos que as necessidades são
muitas... Das quatro propostas que
apresentámos, não tenho dúvidas de
que escolhemos a correta, mas muitas
vezes penso em outras necessidades,
que não estamos a abordar. Estou
preocupado por uma em particular.
Durante nossa pesquisa descobrimos
o quão grande é o problema do tráfico de pessoas. Isto envolve milhões
de pessoas aqui nos Estados Unidos.
Sei que inicialmente é difícil de acreditar, mas basta considerar a elevada taxa de prostituição em todas as
grandes cidades, sem ignorar as pequenas cidades onde também existe
prostituição. Basta também olhar para
a quantidade de pornografia infantil
na Internet, para ver quão grande é
o problema - e isto apenas se considerarmos o tráfico sexual - para não
mencionar o tráfico de mão de obra,
que também é enorme.
Reunimo-nos com algumas Irmãs (na
Califórnia e em Nova York) que administram casas seguras para mulheres
resgatadas do tráfico e descobrimos
que a necessidade desse tipo de ministério supera em muito a oferta.
Mas o que me incomoda é que, como
nos disseram as irmãs, não há absolutamente nenhum serviço para os
homens que foram traficados. Muitas
vezes penso nisso, quando vejo milhares de pessoas vulneráveis, especialmente crianças, que são forçadas
a migrar e são os principais alvos dos
traficantes.
Descobrir que aproximadamente
90% dos requerentes asilo que vêm
para os Estados Unidos acabam perdendo e recebendo ordens de deportação - o que expõe suas vidas a
situações e tratamentos perigosos - é
algo que pesa muito no meu coração.
Espero que as pessoas que lerem este
artigo se sintam inspiradas a abordar
a questão ou considerar qualquer
uma das inúmeras necessidades não
atendidas relacionadas à imigração e
às pessoas deslocadas.
Ir. Todd
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Mundo Marista

México
Escuela Miravalles - 30 anos

Brasil: Eugène Kabanguka, Cláudio Girardi e
Antonio Ramalho, ex conselheiros gerais

Austrália
Encontro Jovens Maristas em Melbourne

Quênia: Encontro da Conferência dos
Provinciais da África, em Nairóbi

Filipinas: Encontro de líderes de comunidades
em Kidapawan City

Paraguai: Encontro de educadores
Coronel Oviedo

A vida consagrada é para todos os batizados
Vídeo com o Ir. Tony Leon e Mike Greeff recordando 2 de fevereiro
Por ocasião do Dia Mundial da Vida
Consagrada, que se celebra no dia 2
de fevereiro, convidamos o Ir. Tony
Leon, diretor do Secretariado "Irmãos Hoje", e Mike Greeff, diretor
do Conselho das Escolas Maristas
da África do Sul, a conversar sobre a
Vida Consagrada (video).
O Ir. Tony León destacou que muitas
vezes se pensa que a vida consagrada está relacionada apenas com a
vida religiosa de Irmãos, Freiras e/
ou Sacerdotes, mas o desafio é reconhecer que a vida consagrada é para
todos os batizados.
No vídeo, ele afirma que "precisamos interiorizar o sentido da vida
marista, seja como Irmãos que como
leigos, e descobrir que partilhamos
algo em comum, expresso em diferentes estilos de vida".
Por sua vez, Mike Greeff, falando de
sua experiência como leigo marista, confirmou a intuição do Ir. Tony

e disse: "De fato, relacionar a vida
consagrada somente com pessoas
que fizeram votos é uma maneira
fácil de entender e explicar a vida
consagrada, mas se eu vejo as coisas
que vivo no trabalho e que agora fui
convidado a fazer no mundo maris-

ta, esta também é uma forma de vida
consagrada, que faço graças ao meu
batismo e à participação nos outros
sacramentos. E isso faz-me ver Deus
nas coisas que faço".
AquÍ está o vídeo completo, em inglês, com legendas em espanhol.
6 de fevereiro de 2019
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Reforçar as atividades e a participação regionais
O Comité de Missão termina o seu mandato de

dois anos

O Comitê de Missão, que se reuniu na Casa Geral de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, com o objetivo de conhecer a dinâmica de
trabalho em diferentes partes do
Instituto relacionadas com a Área
de Missão, terminou seu mandato
em 1º de fevereiro de 2019, depois de dois anos de trabalho (de
2017 a 2019).
O encontro contou com a presença de membros do Comitê,
membros do Conselho Geral, representantes regionais e outros
convidados.
Durante os cinco dias do encontro, os participantes trocaram
ideias sobre os projetos das regiões e os planos das diferentes
estruturas operacionais relacionadas com a área de missão. Também visionaram o plano estratégico e as atividades da
Secretaria de Educação e Evangelização, e
compartilharam pontos de vista sobre questões jurídicas e administrativas do Instituto
e das regiões.
No último dia da reunião, os membros do
Comitê elaboraram as recomendações dirigidas ao Superior Geral e seu Conselho, que,
depois de analisar as propostas apresentadas, nomearão a próxima equipe.
Alguns dos temas recomendados pelos
membros do Comitê estão relacionados com "a rede de
escolas, a Pastoral Juvenil Marista (PJM), a proteção da
infância, os serviços partilhados, as alianças e a presença marista", mencionou o Ir. Mark Omede, vice-diretor do
Secretariado de Educação e Evangelização.
Como parte do projeto da rede de escolas, a ideia é de
criar uma plataforma digital comum dentro de dois anos.
Com base nas realizações das questões levantadas, espera-se "elaborar um plano para a missão marista em
cada unidade administrativa e região, durante um período de dois a cinco anos", disse o Ir. Mark, falando sobre
as expectativas no campo da educação.
"O fato de ter leigos e irmãos no comitê teve um grande impacto no planejamento da Missão e Evangelização,
pois nos deu diferentes pontos de vista. Os temas do
trabalho em rede, PJM e Solidariedade me chamaram a
atenção enquanto nossa região tenta fortalecer nossas
atividades e a participação regional nessas áreas. A ca-
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maradagem que construímos no comitê é ótima. Quando
convocamos um encontro, sempre esperamos nos ver",
disse o irmão Ador Aquino Santiago, futuro provincial
East Asia, referindo-se ao encontro e à equipe.
Participaram da reunião os membros do Comitê: Ir. Luis
Carlos Gutierrez (Vigário Geral), Ir. Ben Consigli (Conselheiro Geral), Ir. Libardo Garzón (Ecônomo Geral), Sr. Frank
Malloy (Austrália), Ir. Ador Santiago (East Asia), Mike Greeff (África Austral), Ir. Marciano Guzmán (Mediterránea), Ir.
Gregorio Linacero (América Central) e Paulo Sirino (Brasil
Centro-Sul). Além dos membros do comitê, foram convidados para o encontro: Ir. Kevin Wanden (Oceania), Ir.
Ifeanyi Mbaegbu (África), Sra. Angela Sestrini (Europa), Ir.
Alberto Aparicio (América Sul), Ir. Andreu Sánchez (Conferência Marista Espanhola), Ir. Rick Carey (diretor do Secretariado de Solidariedade e Diretor da FMSI), Ir. Valdicer
Fachi (diretor da Cmi), Sr. Luca Olivari (assessor do Conselho Geral), Ir. Mark Omede e Ir. Carlos A. Rojas (diretores
do Secretariado da Educação e Evangelização.
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Irmãos Anthony Cheng e Paul ching
Malásia : 50 anos de vida religiosa

como I rmãos

Maristas

No dia 26 de janeiro de 2019, os Irmãos Anthony Cheng e Paul Ching,
da Província da East Asia, celebraram seus 50 anos de vida religiosa
como Irmãos Maristas com uma
celebração em Permatang Tinggi,
diocese de Penang, Malásia.
Os irmãos do setor da China e
membros do Conselho provincial
se uniram às famílias e amigos dos
irmãos maristas. Os Irmãos agradeceram a Deus pelo dom da vocação marista e por sua fidelidade
ao longo dos anos.
Refletindo sobre as leituras do terceiro domingo do Tempo Comum,
o Bispo Dom Sebastião Francis,
convidado especial, falou sobre
o que é essencial na vida de um
religioso. Disse que os Irmãos
Anthony e Paul não poderiam ter
perceverado 50 anos sem uma relação pessoal com a Palavra de Deus.
A renovação dos votos dos dois Irmãos foi destacada durante a liturgia. Depois da Eucaristia, os convidados se
transferiram para o salão paroquial, onde participaram das
homenagens durante o jantar.

Notícias Maristas muda
A partir de março o boletim será enviado com
MailChimp, um dos sistemas mais populares para a
gestão de mailing list e envio de material por e-mail.
Será também MailChimp que gerenciará a lista de
correios.
A mudança no método de envio faz com que seja
necessário renovar a sua inscrição para continuar
recebendo Notícias Maristas.

O Ir. Anthony vive atualmente na comunidade do Setor Petaling Jaya, onde ensina a leitura da Bíblia e também matemática aos alunos. Ele também supervisiona o funcionamento do Centro Juvenil Champagnat em Port Dickson.
O Ir. Paul acaba de iniciar uma missão em Nabawan, Sabah,
onde existe um abrigo para crianças indígenas, administrado pelos Irmãos Lassalistas, que pediram a sua ajuda na
administração.

O
N
IRM

Inscreva-se agora mesmo na nova mailing list, clicando
nesse endereço: https://goo.gl/uHEAi7
Veja aqui (http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=5026) mais detalhes sobre essa mudança.
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Garantir que milhões de crianças tenham seus direitos humanos assegurados
A FMSI defendeu os direitos das crianças em G enebra
Os Estados de Vanuatu, Uruguai e Chile foram examinados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas de 22 a 24 de janeiro. Nos três casos, a FMSI
(Fundação Marista para a Solidariedade Internacional),
juntamente com outras organizações parceiras, elaborou relatórios sobre a situação das crianças e defendeu
que suas recomendações fossem levadas em conta e
apresentadas aos respectivos países.
Durante o mês de dezembro, colaboradores maristas
viajaram a Genebra para apresentar seus relatórios aos
diplomatas e se reuniram com as missões permanentes (embaixadas). Em várias ocasiões, verificou-se que
os maristas eram os únicos a defender os direitos das
crianças.
FMSI - MaristasFinalmente, o grande esforço feito deu
frutos. E entre as conquistas podemos mencionar que
40% dos países que fizeram recomendações ao Chile
se referiam à infância. O mesmo aconteceu com 50%
dos que observaram o Uruguai e 70% dos países que
fizeram recomendações a Vanuatu.
Várias das questões mencionadas estavam entre os focos prioritários dos relatórios da FMSI. Entre os temas
abordados pelos países, destacam-se os seguintes:
Uruguai: prevenção do abandono escolar, adolescentes

privados de liberdade, violência, abuso sexual, tráfico e
contrabando.
Vanuatu: crianças com deficiência e os efeitos da mudança climática.
Chile: violência, crianças que vivem em instituições residenciais e educação para crianças com necessidades
educativas especiais.
O próximo passo é que os países aceitem oficialmente
essas recomendações e depois trabalhem para que sejam implementadas. Esse longo processo é necessário
para ter certeza que milhões de crianças tenham seus
direitos humanos garantidos.

Exame Periódico Universal
Este processo, que se realiza no Conselho de Direitos Humanos (CDH) da
ONU, consiste no exame periódico do
cumprimento dos direitos humanos
em cada um dos países que integram
as Nações Unidas.
As fases deste processo são as seguintes:
O país apresenta os dados sobre a situação dos direitos humanos no seu
território.
Diálogo interativo entre o país que
apresenta o relatório e outros países
membros do CDH e países observadores.
Adoção do relatório do CDH: as ONGs

podem se dirigir oralmente ao país que
é examinado e também aos membros do
CDH.
Na última etapa participam o País examinado, as ONGs e os
Institutos Nacionais
de Direitos Humanos
interessados na colocação em prática das recomendações
sugeridas.
Este processo é formado por um ciclo
que, no seu complexo, dura quatro
anos e meio. Em seguida, o país é exa-

minado novamente pelo CDH.
A FMSI participou, em cooperação com
outras ONGs ou sozinha, na elaboração
de 44 informes (13 América, 2 Europa,
13 África, 9 Oceania e 7 Ásia).

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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