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Visita da representante da MISEREOR 
Dos dias 06 a 11 
de maio, o P. 
Valério Sartor sj 
acompanhou a 
Sra. Annette Ro-
ensch - repre-
sentante da Mi-
sereor no Brasil 
– que veio co-
nhecer de perto 
os projetos 

apoiados por essa entidade dentre os quais estão os das Irmãs 
Cordimarianas de São Paulo de Olivença e da FUCAI-Fundación 
Caminos de Identidad, em Benjamin Constant, as quais atuam 
nas comunidades indígenas e ribeirinhas desta região. Também 
houve oportunidade para a Sra. Annette conhecer com mais 
detalhes a proposta do PAMSJ, principalmente o projeto de sis-
tematização de experiências socioprodutivas na tríplice fron-
teira Brasil-Peru-Colômbia, que é apoiado por Misereor. 

 

IV Encontro dos religiosos(as) da fronteira 
No dia 13 do 
mês de maio, 
aconteceu o 
IV encontro 
semestral dos 

religiosos(as) 
da tríplice 
fronteira, na 
casa das Irmãs 

Franciscanas, em Tabatinga. O encontro contou com a partici-
pação de 13 comunidades religiosas e um total de 24 pessoas e 
teve a seguinte programação: apresentação e acolhida dos no-
vos religiosos que chegaram à região; retomada da caminhada 
dos encontros anteriores; atualização dos avanços da REPAM; 
socialização do serviço que prestamos e podemos prestar na 
formação de lideranças, de catequistas ou de agentes de pas-

toral; Eucaristia; e almoço. Percebe-se que os desafios são mui-
tos, e a consolidação do grupo vai sendo uma realidade. Isso 

nos possibilita pensar em desenvolver outras atividades em 
conjunto e com mais frequência.  

Dois livros sobre a tríplice fronteira 
No dia 12 de maio, os PP. Valério Sartor 
e Alfredo Ferro participaram do lança-
mento de dois livros, que aconteceu no 
Auditório da UNAL-Universidad Nacio-
nal, com Sede em Leticia. O primeiro de 
Daniel Unigarro, "Los límites de la triple 
frontera amazónica: encuentros y desen-
cuentros entre Brasil, Colombia y Perú" 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colom-

bia, Facultad de 
Ciencias Huma-
nas, 2017), e o segundo de Carlos Zá-
rate, Jorge Aponte y Nicolás Victorino, 
"Perfil de una región transfronteriza 
en la Amazonia: La posible integración 
de las políticas de frontera de Brasil, 
Colombia y Perú" (Bogotá: Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, 
2017). Ambos são de grande interesse 
para o PAMSJ e para a comunidade 
fronteiriça em geral. 

Participação no Seminário de COMPARTE 
O PAMSJ foi convidado para 
participar do Seminário da 
Rede COMPARTE (Comuni-
dade de Aprendizagem e 
Ação para o Desenvolvi-
mento Alternativo) que 
aconteceu de 15 a 20 de 



maio em Bilbao, Espanha. Estiveram presentes mais de 40 par-
ticipantes do Setor Social da CPAL e outros aliados da Compa-
nhia de Jesus. O evento teve quatro momentos: 1. Seminário 
interno de COMPARTE com objetivo de socializar conhecimen-
tos, aprendizagens e práticas no âmbito social, econômico, pro-
dutivo e alternativo; 2. Visitas a experiências de economia soli-
dária, socioprodutiva e agroecológica de produtos alimentícios; 
3. Espaço de encontro e intercâmbio para construção de eco-
nomias alternativas; 4. Assembleia da COMPARTE para definir 

os avanços da Rede. Além disso, o P. Valério Sartor teve um mo-
mento de diálogo com a equipe dinamizadora da Rede para ver 
de que maneira o PAMSJ pode aportar com a Rede COMPARTE. 

Sistematização de Experiências 
O projeto de sistematização de experiências econômicas e pro-
dutivas nas comunidades ribeirinhas e indígenas na área da trí-
plice fronteira (Peru, Colômbia e Brasil), financiado pela Mise-
reor, está avançando a bom passo. A primeira etapa foi a iden-
tificação e recopilação de informações secundárias de experi-
ências executadas, ou ainda em execução, nessa área. Agora 

segue a fase de campo, que inclui a realização de visitas a pro-
jetos localizados nos três países que atuam com modelos de 
produção de peixe, produção de cacau, gestão de zonas úmi-
das, soberania alimentar e bem viver. Tal fase tem por objetivo 
conversar com os atores diretos e indiretos para recolher infor-
mações e avançar no processo da sistematização. 

Assembleia da AUSJAL 

O P. Alfredo Ferro sj participou como convidado da Assembleia 
da Associação das Universidades Jesuítas da América Latina-

AUSJAL, que aconteceu de 14 a 18 de maio, na UNICAP, Recife-
Brasil. A assembleia avaliou seus programas dos dois últimos 
anos, preparou o planejamento estratégico para os próximos e 
nomeou nova diretoria da AUSJAL. Na oportunidade, o P. Ferro 
apresentou o PAMSJ e o caminho que este tem feito junto com 
as Universidades dos países amazônicos projetando a futuro de 

que maneira 
se pode pres-
tar melhor 
serviço à 

Amazônia 
nos campos 
da docência, 
da investiga-
ção e da ex-

tensão-ser-
viço. Abrem-

se, assim, muitas possibilidades de ações estratégicas coletivas 
de nossas obras, pensadas a partir do corpo da Companhia de 
Jesus. 

Visita de María Paulina 
Nos dias 25 a 27 
de maio, recebe-
mos a Sra. María 
Paulina Castro, 
pessoa de uma 
vasta experiência 
- inclusive em 
obras da Compa-
nhia de Jesus - no setor social da Província da Colômbia. Trata-
se de uma possível candidata para acompanhar o PAMSJ, parti-
cularmente no campo de Sensibilização, Educação e Formação, 
como serviço à Amazônia em carácter de voluntariado. María 
Paulina veio a Leticia para conhecer o PAMSJ, e para que a co-
nheçamos, possibilitando sua vinculação. 

Equipe de Pastoral 
Durante o mês 
de maio, Lorena 
Pérez, voluntá-
ria da CVX, junto 
ao PAMSJ, es-
teve com a 
equipe pastoral, 
dando continui-
dade ao traba-

lho de sensibilização sobre a problemática do tráfico de pes-
soas. Atuou nas escolas das comunidades ribeirinhas de Zara-
goza, Libertad, Puerto Triunfo e Ronda. E no dia 27 tivemos a 
reunião da Rede de Enfrentamento de Tráfico de Pessoas na 

casa dos Irmãos Maristas, Tabatinga, para socializar e planejar 
a atividades correspondente da Rede. 


