
 
 

Carta Pan-amazônica. Edição 72. Júnio de 2020 
 

III Seminário Interno do SJPAM: Desenvolvimento Sustentá-
vel e Sustentabilidade 
 
Nos dias 17 e 16 de junho tivemos o segundo seminário interno 
do SJPAM. Este seminário teve duas seções, cada uma em um dia, 
e foi coordenado pelo estudante jesuíta Edmo Flores. Na primeira 
seção o nosso foco foi sobre os conceitos de “desenvolvimento 
sustentável” e “sustentabilidade”. Na segunda seção a nossa 
atenção foi direcionada às várias experiências de “alternativas de 
desenvolvimento” ou “alternativas ao desenvolvimento 
dominante”. Tudo isso a partir de diversos olhares: acadêmico 
(conceitual-sistêmico), indígena (bem viver), campesino 
(agroecologia) etc. Além dos membros do SJPAM que vivem em 
Letícia, participaram também deste seminário a Sara Diego, 
voluntária, desde Bilbao, e Silvio Marques SJ, desde Manaus.   
  
 
Ações de ajuda humanitária do SJPAM contra o COVID-19 
 
Como Serviço Jesuíta Pan-Amazônico-SJPAM, continuamos 
apoiando as comunidades indígenas e ribeirinhas da tríplice 
fronteira -Colômbia, Peru e Brasil-, graças aos recursos recebidos 
da Secretaria Nacional de Pastoral Social - SNPS, da Comissão da 
Verdade, da REPAM, da Província Jesuíta da Colômbia, do Banco 
de Alimentos da Colômbia e de outros doadores amigos.  
 
O Banco de Alimentos da Colômbia 
doou 20 toneladas de alimentos com 
os quais foi possível montar 2.000 
cestas básicas. O SJPAM, em conjunto 
com a Pastoral Social do Vicariato de 
Letícia, organizou para distribuí-las às 
comunidades urbanas e rurais de 
Leticia e Puerto Nariño; também 
contou com o apoio das lideranças das 
comunidades locais.  
 
Ademais, 650 kits foram adquiridos e 
distribuídos às oito comunidades da 

Paróquia de Nazaré, pertencentes ao 
Vicariato de Letícia. Esses kits eram 
constituídos de alimentos, 
medicamentos, tecidos para máscaras 
faciais, materiais de higiene, de 
biossegurança e de desinfecção. Todo o 
trabalho logístico dessa distribuição foi 
coordenado com a participação de 
catequistas, professoras e caciques das 
comunidades. Estamos conscientes do 
risco que representa o contato físico para 
a propagação do vírus; é por isso que 
gostaríamos de salientar o importante 
trabalho logístico e a coordenação entre 
diversos atores.  
 
Uma soma de esforços imprescindíveis para levar a cabo a en-
trega de maneira segura. Esse processo é feito da seguinte ma-
neira:  
 
- O SJPAM compra os produtos na distribuidora de alimentos. 

Esta, por sua vez, entrega os produtos no Porto de Leticia. 
- Professoras e catequistas das comunidades, com o apoio de 

curacas ou caciques, organizam as embarcações e a gasolina 
necessária para chegar ao Porto de Leticia e recolher os Kits. 

- As famílias das comunidades contribuem com "un pesito" 
para a gasolina e colaboram carregando os mercados até o 
local designado para realizar a entrega. 

- De maneira ordenada, professores e catequistas entregam 
os kits e preenchem a lista de entrega.  

Devido a nossa localização na 
fronteira, também fizemos algu-
mas ações nos países vizinhos. Fo-
ram comprados medicamentos, 
material de biossegurança e esta-
bilizadores de energia para os 
concentradores de oxigênio que, 
com o apoio do prefeito e líderes 

Coordinador del SJPAM:  Alfredo Ferro sj – alferrosj@gmail.com  – Calle 10 N º 5-14, Leticia. Amazonas. Colombia.  

Jesuitas Panamazonía 
Servicio Jesuita Panamazónico 

 

Una suma de esfuerzos imprescindibles para llevar a cabo la entrega de manera segura 
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da Igreja, foram entregues aos povoados peruanos de Santa 
Rosa, Islândia e Cavalo Cocha. Por fim, diante da situação alar-
mante dos povos indígenas do Brasil, o SJPAM colaborou finan-
ceiramente com as associações brasileiras dos indígenas Kocama 
e Munduruku. 

Continuamos em constante comunicação com as comunidades 
indígenas e ribeirinhas, com o intuito de ir monitorando a situa-
ção e a evolução dos casos de COVID–19 e, assim, tratar de aten-
der as necessidades que se apresentam. Através dessas ações, o 
SJPAM encontrou uma maneira de nos sentirmos em comunhão 
com as comunidades e de continuar a prestar um serviço na Trí-
plice Fronteira Amazônica, apesar de estarmos confinados. As co-
munidades estão muito gratas pelo trabalho que estamos fa-
zendo e, como equipe do SJPAM, estendemos os agradecimentos 
aos doadores que tornam essas ações possíveis. 

 
Vínculos, alianças e ações do SJPAM em tempos de pande-
mia 
 
O SJPAM, assim como muitas outras obras, entidades, 
organizações e iniciativas, dentre outras, não para. Isso significa 
que os membros da equipe do SJPAM continuam trabalhando, 
mas em uma atividade diferente, devido ao seu confinamento, 
mas não menor. Pelo contrário, são diversos os encontros ou 
reuniões virtuais que tiveram lugar neste mês de junho, depois 
de três meses desde a promulgação das medidas de quarentena 
obrigatória na Colômbia. Prosseguimos os diálogos com a REPAM 
em seus diversos espaços, dos quais destacamos o processo de 
discernimento que estamos preparando, e que será feito pelo 
comitê executivo, no qual o Pe. Alfredo Ferro SJ fez uma proposta 
específica. Também nos encontramos como presenças 
amazônicas com os coordenadores das redes da CPAL e alguns 
aliados para refletir e pensar em ações concretas de resposta à 
pandemia desde a Amazônia; com os homólogos de 
sustentabilidade e meio ambiente da AUSJAL avaliando os 
projetos definidos; com a CIDH considerando a realidade dos 
povos indígenas no contexto da Pandemia; com os jesuítas do 
Canadá para preparar um Webinar sobre a realidade da 
Amazônia nos tempos de COVID–19; com a OXFAM e um grupo 
de aliados para definir uma proposta de incidência conjunta que 
visibilize a problemática que a pandemia tem produzido, e com a 
FUCAI para acompanhar a ajuda humanitária que estamos 
oferecendo às comunidades indígenas, olhando novas 
necessidades no horizonte, e que sejam sustentáveis. Além disso, 
tem sido um tempo para participar de diversos convites de 
diálogos ou espaços de formação sobre variados temas aos quais 
se recorrem com muito interesse e onde se aprende não só o 
manejo de diferentes plataformas, mas também se aprofunda 
em realidades e problemáticas múltiplas. 
 

 

 

Contribuições dos membros do SJPAM para publicações so-
bre a COVID–19 na Amazônia 

A reflexão, a sensibilização e a incidência são partes importantes 
do nosso trabalho. Tanto é que, de maneira transversal, são as-
pectos presentes nos três campos estratégicos que marcam a 
nossa missão. Neste tempo de pandemia, as vozes dos grupos 
mais vulneráveis quase não são ouvidas e tanto a realidade ur-
bana como rural da Tríplice Fronteira Amazônica são exemplos 
disso. Por isso, ao longo do mês de junho, com o intuito de visibi-
lizar esta realidade oculta e silenciada, desde o SJPAM temos co-
laborado em várias publicações de algumas de nossas organiza-
ções aliadas. 

Por um lado, no volume 4 da revista digital Aurora –  iniciativa da 
CPAL – o P. Alfredo Ferro SJ colaborou com um artigo intitulado 
“La realidad del pueblo Tikuna y de los pobladores de una fron-
tera porosa en medio de la pandemia del COVID–19”, através do 
qual, dentre outros assuntos, denuncia que "a falta de atenção e 
de reação dos Estados diante da pandemia da COVID–19 nesta 
fronteira se constitui em um verdadeiro atentado contra a cul-
tura (etnocídio), contra a vida das populações amazônicas e da 
humanidade inteira afetada – queira ou não – por este descuido 
interessado e indolente". Convidamos a ler o artigo completo no 
seguinte link: Revista Aurora 2020 nº4 (pág. 41) 

 

Por outro lado, Sara Diego, voluntária do SJPAM, redigiu um 
artigo para a ONG ALBOAN. Sob o título “Escuchar la Amazonía 
en tiempos de COVID–19”, os gritos são visibilizados, mas 
também as diversas maneiras através das quais a Amazônia tenta 
responder à pandemia. Convidamos a ler o artigo completo no 
seguinte link: ALBOAN - Actualidad 
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