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Encontro com as Conferências dos Provinciais USA-Canadá e 
CPAL 

O P. Alfredo Ferro sj participou da reunião conjunta entre as 

Conferências dos Provinciais dos USA-Canadá e da CPAL, em El 

Salvador, na qual apresentou o Projeto PAM SJ; também se re-

uniu com os Provinciais dos países amazônicos. P. Ferro conver-

sou com alguns Provinciais dos USA-Canada e com os presiden-

tes das Conferências Ásia-Pacífico e África, interessados tanto 

no Projeto como também na REPAM. 

Visita de representantes da Universidade Javeriana 

Continuando os 

diálogos com a 

Universidade Ja-

veriana de Bo-

gotá, na busca de 

ações conjuntas 

ao serviço da 

Amazônia, o Pro-

jeto PAM SJ rece-

beu, de 11 a 13 de maio, a visita de 12 representantes (vice-

reitores, coordenadores e investigadores) da Javeriana, com o 

fim de avançar na concretização de propostas dessa Universi-

dade e de outras Universidades da AUSJAL. A visita serviu para 

reafirmar a 

aposta da 

Universi-

dade no 

território 

amazônico 

e na articu-

lação de 

ações con-

juntas em 

benefício do mesmo. 

Visita de Mauricio López 

O Secre-

tário exe-

cutivo da 

REPAM e 

também 

diretor 

da Cári-

tas-Equa-

dor, 

Mauricio López, esteve em Letícia de 11 a 14 de maio, visitando 

o Projeto PAM SJ e, ao mesmo tempo, apresentando a REPAM 

- Rede Eclesial Pan-amazônica para a delegação dos represen-

tantes da Universidade Javeriana de Bogotá. Mauricio López 

ainda participou das outras atividades que aconteceram com a 

delegação da Javeriana. 

Encontro da Rede de Enfrentamento do Tráfico Humano 

A Comunidade Jesuíta Samuel Fritz acolheu, no dia 14 de maio, 

os participantes da Rede de Enfrentamento do Tráfico Humano 

da tríplice fronteira, que se reuniram para socializar os casos e 

os encaminhamentos feitos pela Rede, além de planejar as ati-

vidades propostas pela mesma, a fim de trabalhar principal-

mente na conscientização e na prevenção contra o tráfico hu-

mano. 

Estive-

ram pre-

sentes 

23 re-

presen-

tantes 

dos paí-

ses fron-

teiriços: Brasil, Colômbia e Peru. 



Presença na AULA-VIVA da FUCAI 

Dos dias 16 a 20 de maio, o P. Valério Sartor sj participou de 

mais uma AULA-VIVA, promovida pela FUCAI - Fundación Cami-

nos de Identidad, que aconteceu na Comunidade de Nuevo Jar-

dín, distante uma hora de Leticia pelo rio Amazonas, onde esti-

veram presentes cerca de 90 pessoas. O objetivo do evento, 

além de abordar os temas de soberania alimentar, liderança in-

dígena, saúde, educação e família, foi a sistematização da 

AULA-VIVA, a fim de publicar e multiplicar essa proposta, para 

que seja utilizada em outros lugares no trabalho com comuni-

dades indígenas e ribeirinhas. Tal sistematização está sendo 

feita em conjunto com a FUCAI,com  o Projeto PAM SJ e com a 

Fundação La Cosmopolitana. Nessa AULA-VIVA, também parti-

ciparam os jesuítas peruanos P. Carlos Quintana e o Ir. Daniel 

Chaw, que trabalham na selva peruana, na região do Alto Ma-

rañon, no Centro Social – SAIPE e no Colégio Internato 

Yamakensa, respectivamente.  

Visita do P. Alfredo Ferro no Equador 

Devido 

aos vá-

rios 

compro-

missos 

com a 

REPAM 

e com a 

Compa-

nhia de Jesus no Equador, o P. Alfredo Ferro sj teve a oportuni-

dade de conhecer a estação do Parque Yasumi da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Equador-PUCE e de conversar com o rei-

tor P. Fernando Ponce sj sobre as possibilidades de ações con-

juntas entre o Projeto PAM SJ com a AUSJAL. Ele também par-

ticipou de várias atividades referentes aos avanços da REPAM 

em relação ao eixo de Fronteiras e da Rede Equatoriana da RE-

PAM. Finalmente, o P. Ferro pôde partilhar o Projeto PAM SJ 

com os noviços do Noviciado Interprovincial (Peru, Bolívia e 

Equador) localizado em Quito. 

Seminário “SARES Nova Fase” 

Dos dias 20 a 21 de maio, o P. Pablo Mora sj participou do Se-
minário “SARES Nova Fase”, que aconteceu na Casa de Retiros 
Ir. Vicente Cañas, em Manaus. Participaram do evento, além do 
coordenador, o P. José Miguel, e o Superior da Plataforma Ama-
zonas, o P. Inácio Rhoden, vários jesuítas, religiosas e leigos re-
presentantes do ITEPES, do CIMI, do Fórum das Águas, da Asso-
ciação das Mulheres e de lideranças que tiveram participação 
com o SARES em sua primeira fase. 

Visita à Fé e Alegria de Manaus 

No dia 23 de junho, o P. Pablo, acom-

panhado do P. José Miguel, visitou o 

Centro da Fé e Alegria de Manaus e 

suas instalações, onde se reuniu com 

a coordenadora Joicy Falcão e com a 

equipe de trabalho. Nesse momento, 

teve a oportunidade de conversar 

com os educandos atendidos pela Fé e Alegria. 

 


