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Rede de Enfrentamento de tráfico humano 

O P. Valério 

Sartor sj par-

ticipou de 

mais um en-

contro da 

Rede de En-

frentamento 

de Tráfico de pessoas que atua na tríplice fronteira (Brasil-Co-

lômbia-Peru). Ocorrido no último dia 5 de agosto, na cidade de 

Puerto Nariño – Colômbia, o encontro contou com a participa-

ção de 16 representantes dos países fronteiriços. Foi um mo-

mento para socializar informações sobre a rota do tráfico que 

liga as diferentes cidades fronteiriças e que ameaça as pessoas 

mais vulneráveis, as quais caem na armadilha de ganhar di-

nheiro fácil. Diante disso, viu-se a necessidade 

de a Rede avançar no trabalho voluntário de prevenção e sen-

sibilização, principalmente nas escolas e comunidades indíge-

nas e ribeirinhas, que são os lugares onde a rede de tráfico atua 

mais intensamente para traficar crianças e adolescentes para a 

exploração sexual e a venda de órgãos. Também foi um mo-

mento de preparação para o Seminário anual da Rede, que este 

ano vai acontecer em Tabatinga e em São Paulo de Olivença, 

nos dias 23 e 30 de setembro respectivamente, com o convite 

aberto a todos os que se sintam comprometidos com essa 

causa. 

Reunião do Conselho de Coordenação do OLMA 

Representando o Serviço Jesuíta Pan-amazônico – SJPAM, o P. 

Valério Sartor sj participou, nos dias 22 e 23, no Centro Cultural 

de Brasília, da IV reunião do OLMA – Observatório Nacional de 

Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, com os re-

presentantes das instituições e serviços da Rede de Promoção 

da Justiça Socioambiental da Província dos Jesuítas do Brasil. O 

encontro oportunizou um diálogo para conhecer melhor os in-

tegrantes da Rede, para aprofundar a identidade e o sentido do 

OLMA, para pensar em ações sociopolíticas e socioambientais 

conjuntas da Rede e para refletir sobre o modo de proceder do 

OLMA enquanto observatório. Parece evidente que o OLMA, 

por ter apenas um ano de funcionamento, está vivendo um pro-

cesso de “tecer os nós da rede” que a compõem, a fim de que 

todos se sintam parte da mesma. 

 



Fórum preparatório da visita do Papa Francisco 

O P. Alfredo Ferro sj foi convidado para participar no dia 23 

deste mês do Fórum preparatório da visita do Papa Francisco à 

Colômbia, que aconteceu em Villavicencio, Colômbia, e que 

teve como tema “Reconciliados em Deus, com os colombianos 

e com a natureza”. O evento teve como objetivo conhecer o 

pensamento de Francisco quanto ao desenvolvimento susten-

tável de diversos setores: Igreja, empresários, Instituições pú-

blicas, Universidades, meios de comunicação e organizações 

comunitárias. O P. Ferro fez uma palestra sobre o “Desenvolvi-

mento que 

queremos 

ou as alter-

nativas de 

desenvol-

vimento à 

luz da 

“Laudato 

Sí”. Além 

disso, teve 

a oportunidade de conhecer algumas experiências pastorais 

que estão sendo trabalhadas na região e que são organizadas 

pela Igreja por meio de suas pastorais. Também teve a oportu-

nidade de conhecer a “La Cosmopolitana”, que é uma Institui-

ção que tem mais de 30 anos, marcando presença na região e 

desenvolvendo iniciativas sustentáveis no Departamento de 

Meta. 

 

 

 

Apoio a REPAM e a seus EIXOS 

Neste mês de agosto, os membros da equipe do Serviço Jesuíta 

Pan-amazônico – SJPAM tiveram várias atividades, acompa-

nhando e apoiando os Eixos da Rede Eclesial Pan-amazônica – 

REPAM, particularmente dos Povos Indígenas, de Fronteiras e 

de Alternativas ao Desenvolvimento, Bem Viver e Mudanças 

Climáticas. Neste último, os Jesuítas estiveram bastante envol-

vidos na preparação e organização do evento Fundacional do 

EIXO, que iniciou no dia 27 de agosto, em Leticia, e que teve 

dois momentos fundamentais: um primeiro, que foi uma AULA 

VIVA, de três dias, na Comunidade indígena de Nuevo Jardín 

(Colômbia), com a proposta e metodologia da FUCAI; e um se  

gundo, que foi um encontro de três dias, em Leticia, com o ob-

jetivo de compartilhar algumas experiências concretas que vêm 

sendo desenvolvidas na Amazônia, e também de definir a iden-

tidade, as estratégias e as ações do Eixo. 

 


