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Assembleia da Plataforma Amazonas – BRA 

Dos dias 14 a 17 de julho, a equipe do Projeto PAM SJ, com os 

PP. Alfredo Ferro, Valério Sartor e Pablo Mora, esteve colabo-

rando na organização e participando da Assembleia da Plata-

forma Amazonas da Província BRA, em Manaus. O encontro 

teve a participação de 45 pessoas entre jesuítas e leigos cola-

boradores vinculados à Companhia de Jesus: CIMI, REPAM, FyA, 

PEC, SARE. 

Voluntariado de Lorena 

Neste mês de julho, iniciamos a experiência de voluntariado do 

Projeto PAM SJ, com Lorena Perez, que é equatoriana e tem o 

apoio da CVX do Equador. A proposta que estamos construindo, 

tendo em conta todos os aspectos legais e uma estrutura de 

atuação organizada, é atuar em três atividades principais: 1) 

apoiar no trabalho pastoral das comunidades da paróquia de 

Nazareth, nas margens do rio Amazonas, do lado colombiano; 

2) colaboração com a pastoral juvenil junto aos Freis Capuchi-

nhos do Vicariato de Leticia; 3) apoio na elaboração da política 

do voluntariado do Projeto PAM SJ. 

Sistematização de Projetos socioeconômicos produtivos em 

aliança com a FUCAI 

O P. Alfredo Ferro sj esteve recentemente em Bogotá dialo-

gando com a Sra. Birgit Reich, responsável da MISEREOR para 

Colômbia, e com os diretores da Fundación Caminos de Identi-

dad - FUCAI sobre um projeto que o Projeto PAM SJ encami-

nhou a MISEREOR com a proposta de “Sistematización de pro-

yectos socio-económicos productivos de carácter alternativo 

en la Amazonia y en particular de la triple frontera”. Nosso de-

sejo é poder realizar esse trabalho em aliança com a FUCAI, 

apoiados por MISEREOR e com a colaboração dos atores locais, 

principalmente aqueles que têm desenvolvido projetos nessa 

lógica, sejam exitosos ou não. 

Escritório do Projeto PAM SJ 

Dia 19 de ju-

lho, inaugura-

mos um novo 

espaço físico 

para o melhor 

funciona-

mento do 

Projeto PAM 

SJ, o qual fun-

ciona como 

escritório 

para o trabalho da equipe que vai crescendo e, agora, conta 

com a colaboração da voluntária Lorena Perez (equatoriana) e 

de Robby Ospina (colombiano). Este último está trabalhando 

em um projeto específico, que consiste na identificação da pre-

sença da FyA na Amazônia e que está sendo desenvolvido con-

juntamente entre PAM SJ, FyA e ALBOAN. 

AUSJAL e a Universidade Javeriana de Bogotá nas suas apostas 

pela Amazônia 

O Projeto PAM SJ, por meio do P. Alfredo Ferro sj, tem continu-

ado os diálogos com os diretores da Universidade Javeriana e, 



em especial, com a Vice-reitoria de Investigação, a fim de con-

cretar os passos necessários que devemos dar para definir me-

lhor a aposta institucional pela Amazônia. Essa caminhada pode 

ser iniciada pela Universidade, em aliança com o Projeto PAM 

SJ e outras Universidades de AUSJAL, especialmente com as dos 

países Amazônicos: Peru (1), Venezuela (2), Brasil (5), Equador 

(1) e Colômbia (2). Ao mesmo tempo, tem avançado, desde a 

PUC - RJ, o mapeamento que estamos fazendo sobre o que têm 

essas Universidades em sua relação com a Amazônia (Docência, 

Investigação e Extensão). 

Encontro dos padres jovens da Província do Brasil – BRA 

Dos dias 18 a 21 de julho, reunimo-nos em João Pessoa, com os 

padres jesuítas em formação da Província do Brasil – BRA, que 

ainda não receberam os últimos votos, e com o delegado de 

Formação, P. Adelson Araujo sj. Foi um encontro bastante dinâ-

mico, no qual contemplamos três aspectos importantes na vida 

de jesuíta: 1) momentos de oração, orientado pelo P. Jim Gar-

tland SJ (USA); 2) momentos de socialização, do sentir de nossa 

missão diante da nova estrutura da Província BRA; 3) Momen-

tos de convivência, lazer e confraternização entre todos.

Também houve um momento em que o P. Valério Sartor sj so-

cializou o andamento do Projeto PAM SJ na perspectiva de pri-

oridade Amazônica para a Companhia de Jesus. 

Preparação para o VIII Fórum Social Pan-amazônico – FOSPA 

Dos dias 23 a 25 de julho, esteve na tríplice fronteira o Dr. Ro-

mulo Torres, peruano que faz parte da ONG Foro Solidaridad 

Perú e do Comitê Internacional de preparação do VIII Fórum 

Social Pan-amazônico – FOSPA, que acontecerá em abril de 

2017, em Tarapoto, Peru: www.forosocialpanamazo-

nico.com. O motivo da visita foi organizar, juntamente com o 

Projeto PAM SJ, reuniões e encontros em Leticia para informar, 

convidar e dialogar sobre o FOSPA. Nossa intenção, com as pes-

soas e com as organizações contatadas, foi criar um comitê lo-

cal de preparação do FOSPA, a fim de agregar outros atores in-

teressados em participar do Fórum, pois será um espaço de en-

contro, intercâmbio, reflexão e proteção em torno ao território 

Pan-amazônico. 

Encontro do CIMI Norte 

O P. Valério Sartor sj participou do encontro das equipes do 

CIMI (Conselho Indigenista Missionário) Norte I, que aconteceu 

em Manaus, dos dias 24 a 28 de julho, com cerca de 50 partici-

pantes. Nesse evento, houve momentos de formação com as 

temáticas sobre as mudanças climáticas (assessorado por Ivo 

Poletto); de oficinas de Mapeamento e de uso do GPS; e de ofi-

cinas de Compostagem e de elaboração de inseticidas orgâni-

cos. Foi possível, também, um momento para a socialização do 

trabalho das equipes, no qual o Projeto PAM SJ apresentou seus 

avanços, bem como a programação das atividades de CIMI. 

http://www.forosocialpanamazonico.com/
http://www.forosocialpanamazonico.com/

