
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

30 DE JULHO DE 2022: DIA INTERNACIONAL CONTRA O TRÁFICO HUMANO 
 

A REDE CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS TALITHA KUM 
ABRE AS PORTAS DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “NUNS HEALING HEARTS”  

 
A partir de hoje, acesso ao tour virtual das fotos de Lisa Kristine  

 
29 de julho de 2022 - Por ocasião do Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas, a 
rede contra o tráfico de pessoas Talitha Kum promoverá a exposição fotográfica 
'Nuns Healing Hearts', que serà acessivel para todos online na página  
https://www.talithakum.info/it/mostra-maxxi/ 
 
 
O tour virtual permite ver 28 fotos da fotógrafa humanitária Lisa Kristine na 
Tailândia, Itália, México, Guatemala e Estados Unidos, seguindo as religiosas de 
Talitha Kum em seu trabalho diário ao lado das pessoas e comunidades feridas 
pelo tráfico humano. 
 
Lançada pelo Papa Francisco em 2019, a exposição foi realizada em colaboração com 
a Fundação Galileo, principal patrocinadora do projeto, e com o apoio da Global 
Solidarity Fund.   
 
Após a inauguração no Vaticano e a exposição no edifício das Nações Unidas em 
Nova York, as photos foram exibidas em Tóquio e chegou à Itália no mês de março 
passado no Corner MAXXI, Museo delle Arti del XXI Secolo, em Roma.  
É neste espaço único da capital italiana que a visita virtual da exposição tornou-se 
possivel.  Ao clicar em cada foto apresentada no MAXXI, você tem acesso a um 
caminho que o leva a conhecer o fenômeno do tráfico, o compromisso de Talitha 
Kum e alguns testemunhos, disponiveis em 5 idiomas (inglês, francês, espanhol, 
português, italiano) 
 
"O tema escolhido pelas Nações Unidas para este dia é o uso e mau uso da 
tecnologia, chamando a atenção para o ciberespaço. É neste lugar "virtual" que os 
traficantes encontram ferramentas adicionais para recrutar pessoas vulneráveis e 
oferecer serviços feitos por pessoas exploradas e vítimas de tráfico de pessoas. Ao 
mesmo tempo, as tecnologias são oportunidades para entrar em contato com as 
vítimas e para conscientizar um numero maior de pessoas sobre esta realidade 
violenta, que fere a dignidade humana. Talitha Kum decidiu expandir sua presença 
no espaço virtual para partilhar nossa experiência ao lado de pessoas feridas pelo 
tráfico de pessoas e fazer isto com respeito e ternura. Este é o significado da 
exposição, da arte e das fotos de Lisa Kristine. Esperamos que muitas pessoas a  
 

https://www.talithakum.info/it/mostra-maxxi/
https://www.facebook.com/LisaKristinePhotography


 
 
visitem e a utilizem como uma ferramenta de informação e conscientização", diz a 
Sr. Gabriella Bottani, SMC coordenadora internacional da Talitha Kum.  
  
A exposição vem enriquecida por 7 vídeos curtos sobre tráfico de pessoas, 
elaborados pela coordenação internacional de Talitha Kum e direitos por Lia 
Giovinazzi Beltrami da Aurora Vision.  
 
Fundada na UISG (União Internacional de Superiores Gerais), Talitha Kum coordena 
55 redes contra o itráfico de pessoas em 92 países no mundo. Em 2021, 336.958 
pessoas foram alcançadas em todos os cantos do mundo; destas, 258.549 se 
beneficiaram de atividades de prevenção; 19.993 são vítimas e sobreviventes 
apoiados pela rede; 58.416 pessoas estão envolvidas em atividades de rede, 
treinamento e capacitação.  

O projeto técnico da exposição virtual foi realizado pela equipe de 4Sigma. 

 

Para contactos: 

Alessandra Tarquini +393479117177 alessandratarquini@gmail.com  
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