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ROMA – UNIVERSIDADES 

Entre os dias 15 e 17 de janeiro, realizou-se, em Roma, um en-
contro chamado “Task Force” de preparação para o evento que 
as Universidades da Companhia de Jesus terão no mês de julho, 
em Bilbao, para o qual foi convidado o P. Alfredo Ferro sj como 
coordenador do SJPAM. Neste encontro, elaborou-se uma série 
de subsídios para o 
evento, cujos temas 
são liderança, recon-
ciliação e paz; migra-
ção e realidade socio-
ambiental; e econo-
mia. Este último teve 
a colaboração do P. 
Ferro, em que a Ama-
zônia, teve um desta-
que especial. 

Seminário do SJPAM 
O SJPAM realizou um seminário interno entre os dias 12 e 15 
de fevereiro, na sua sede em Leticia, com a presença de P. Ra-
fael Moreno (CPAL), de Mimi Cuq (Entreculturas – Fé e Alegria), 
de Gianfranco Dulanto e de Federica Petrella (ODP Peru), de 
Maria Teresa Urueña, de Valerio Sartor sj e de Alfredo Ferro sj 
(SJPAM), a fim de trabalhar dois objetivos fundamentais: 1. Co-
nhecer, reconhecer, revisar e enriquecer o projeto do SJPAM; 

2. Pensar e elaborar uma proposta para Rede Claver da CPAL 
para apoiar ao SJPAM. O encontro foi um espaço muito interes-
sante que permitiu visibilizar o caminho percorrido e, ao 
mesmo tempo, projetar a missão do SJPAM para os próximos 
dois anos. Ainda foi possível elaborar um rascunho de um pro-
jeto que se quer apresentar à Rede Claver, com a finalidade de 

buscar apoio às Oficinas de Desenvolvimento (OD) das Provín  

cias para atender a prioridade que é a Amazônia. Agradecemos 
o apoio que temos recebido da CPAL, da Entreculturas, da Rede 
Claver e, em especial, da OD do Peru, neste exercício que con-
sideramos importante para nossa missão como SJPAM. 

Visita dos Bispos brasileiros 

Atendendo ao pedido de D. Adolfo Zon Perreira (Bispo do Alto 
Solimões) o P. Valério Sartor sj acompanhou os 13 Bispos da 
Região Norte I – que estiveram em Tabatinga para a reunião 

ordinária – a 
uma visita à 
cidade de 
Puerto Na-
riño (Colôm-
bia). Foi 
uma oportu-
nidade para 
conhecerem 
a realidade 
do lado co-
lombiano – 
suas comu-
nidades e 

pontos turísticos – e também para visitarem os padres dessa 
paróquia e celebrarem a Eucaristia. 
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Participação na Assembleia do CIMI Norte I 

Com o objetivo de fortalecer a relação do SJPAM com o CIMI, o 
P. Valério Sartor sj participou dos dias 15 a 23 de fevereiro, em 
Manaus, da 34ª Assembleia do CIMI da Região Norte I e dos en-
contros das equipes que atuam nesta regional. Participaram 
mais de 70 pessoas, e o tema da Assembleia foi “Novas e pró-
prias formas de organização indígena frente aos desafios atu-
ais”. O secretário nacional do CIMI Cleber Buzatto fez uma aná-
lise de conjuntura no que tange à situação indígena no Brasil, já 

as diversas lideranças indígenas de diferentes regiões amazôni-
cas apresentaram as formas de organização de seus povos e os 
desafios que enfrentam. Na outra parte do encontro houve a 
socialização dos trabalhos das equipes, a formação sobre a es-
piritualidade e os povos indígenas e a prática missionária do 
CIMI. 

Reunião da Rede de Enfrentamento de Tráfico de Pessoas 
No dia 24 de fevereiro, a casa dos Jesuítas, em Leticia, acolheu 
os integrantes da Rede de Enfrentamento de Tráfico de Pessoas 
da Tríplice Fronteira (Brasil-Peru-Colômbia) para a reunião or-
dinária com a presença de 16 participantes dos países frontei-
riços. O encontro teve como pauta a retomada da caminhada 

da Rede, a exposição de seus objetivos para os novos integran-
tes e a avaliação das atividades que vêm sendo desenvolvidas 
pela Rede. A seguir, fez-se o planejamento das atividades para 
2018 que ficou definido em duas propostas: formação perma-
nente dos integrantes da Rede sobre o que é o tráfico humano 
e construção de um mapa sobre esta problemática. Logo, fina-
lizou-se a reunião com um delicioso “sancocho”, um dos pratos 
típicos colombianos. 

Mapeamento do VICARIATO de LETICIA 

O SJPAM vem acompanhando, colaborando e apoiando o MA-
PEAMENTO que a REPAM está realizando na Igreja Pan-amazô-
nica, especialmente na Igreja amazônica colombiana. Para 
tanto, o Sr. Robby Ospina, politólogo responsável pelo mapea-
mento na Colômbia, esteve em Leticia durante a semana de 19 
a 23 de fevereiro para realizar o trabalho de coletar informa-
ções necessárias que permitam conhecer a realidade da Igreja 
amazônica na Colômbia. Assim, o P. Alfredo Ferro sj o acompa-
nhou em vários encontros e reuniões com o Bispo, com sacer-
dotes, religiosas e leigos que atuam na região e que estão liga-
dos à Igreja amazônica colombiana. 

Reunião do OLMA 

Os membros do conselho de Coordenação do Observatório Lu-
ciano Mendes de Almeida – OLMA (entre esses o SJPAM) – ser-
viço que apoia e articula a ação social da Companhia de Jesus 
na Província do Brasil-BRA – reuniram-se em Brasília, durante 
os dias 27 e 28 de fevereiro. Este encontro, em que P. Alfredo 
Ferro sj participou como SJPAM, teve como objetivo, entre ou-
tras coisas, o fortalecimento da Identidade e da Missão do 
OLMA, além de definir as perspectivas de ações e de incidências 

para os próximos anos, a partir da prática dos seus membros. 
Esta foi a oportunidade também para conhecer melhor as enti-
dades que fazem parte do OLMA. 
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