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Diálogo com Projeto PAMSJ com a UNICAP – Brasil 

Com a intenção de avançar no campo da sensibilização e da 

investigação sobre a Amazônia, a partir do Projeto Pan-

amazônico da CPAL-PAMSJ, o P. Alfredo Ferro sj iniciou um 

diálogo com a Universidade Católica de Pernambuco – UNI-

CAP, em Recife – Brasil, na figura do reitor Pedro Ruben sj, de 

jesuítas e de leigos. Esse diálogo partiu de um conhecimento 

mínimo dos centros da Universidade e de sua coordenação, 

visando à importância estratégica do território amazônico 

para o planeta, para o continente e, em particular, para o 

Brasil, sendo uma prioridade da Província. Em conclusão, as 

propostas feitas vão orientadas para a sensibilização da co-

munidade universitária, com várias estratégias, a serem coor-

denadas por um esforço conjunto entre o Projeto PAMSJ e as 

Universidades dos Jesuítas no Brasil, como suporte para a 

plataforma amazônica da Província jesuíta do Brasil. 

Seminário da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

O P. Valério Sartor sj participou do Seminário de Formação e 

Capacitação para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na 

Tríplice Fronteira: Colômbia, Peru e Brasil. O encontro aconte-

ceu dia 1º deste mês, em Tabatinga, e contou com a assesso-

ria da Ir. Roselei Bertoldo e da Ir. Eurides Oliveira, da equipe 

da “Rede Um Grito pela Vida”. Também teve a participação do  

 

Bispo da Diocese do Alto Solimões, D. Adolfo Zon Pereira, que 

fez a abertura do Seminário enfatizando a necessidade de 

organização, a fim de fazer frente à rede dos criminosos, mui-

to organizada e alastrada por todos os lugares. O Seminário 

teve como objetivo fortalecer a Rede de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas nas fronteiras, por meio da formação, ca-

pacitação e sensibilização de seus integrantes e de outras 

entidades, visando a uma ação mais integrada. Participaram 

cerca de 70 pessoas das diferentes comunidades fronteiriças. 

 

Reunião do Comitê Executivo da REPAM e encontro do Eixo 

da Formação 

O P. Alfredo Ferro sj 

participou da reunião 

ampliada do Comitê da 

Rede Eclesial Pan-

Amazônica - REPAM e 

do encontro do eixo da 

formação da mesma, 

ambos realizados em 

Manaus, do dia 16 a 21 de agosto. Estes eventos têm sido 

gratificantes, uma vez que permitem avançar na consolidação 

de um grande desafio que requer, por sua vez, um esforço 



coletivo eclesial que se inicia e que tem despertado grande 

expectativa e esperança, ao mesmo tempo que começa a dar 

frutos. Para maiores informações, sugerimos o site do REPAM: 

www.redamazonica.org 

Aula Viva em São Paulo de Olivença 

Dos dias 22 a 27 deste mês, realizou-se mais uma Aula Viva 

promovida pela FUCAI –Fundación Caminos de Identidad, 

desta vez contemplando as comunidades indígenas Cokamas, 

Ticunas e Cambebas do Município de São Paulo de Olivença. 

Também participaram as comunidades indígenas de Vendaval, 

Benjamin Constant, Alto do Rio Itacui (Indígenas Canamari), da 

Colômbia e do Peru. Por parte do Projeto Pan-amazônico da 

CPAL, o P. Valério Sartor sj colaborou com a organização do 

evento que contou com cerca de 90 participantes. As princi-

pais temáticas abordadas na Aula Viva foram: o reconheci-

mento da escassez e da abundância; a partilha das sementes e 

plantas; a realização do roçado da abundância sem a queima, 

com o plantio das sementes; a cozinha nativa com o preparo 

de 28 pratos diferentes, com alimentos das comunidades 

indígenas; e a elaboração do plano de vida das comunidades. 

 

Festa de Santa Rosa de Lima 

O P. Pablo Mora esteve no dia 30 de agosto celebrando a 

Missa por ocasião da festa peruana de Santa Rosa de Lima no 

povoado localizado na ilha de Santa Rosa, na tríplice fronteira. 

Nesta celebração destacou-se a presença de membros da 

Polícia Nacional do Peru, a qual tem como padroeira a mesma 

Santa. 

 

Articulação com a Plataforma Amazônica do Brasil 

Nossa vocação e missão neste projeto é facilitar a articulação 

na medida do possível da presença jesuíta no território ama-

zônico. Neste sentido, o P. Alfredo Ferro sj, coordenador do 

Projeto PAMSJ, teve um diálogo frutífero em Manaus com o P. 

Inácio Rodhen sj, superior da Plataforma Amazônica da Pro-

víncia Jesuíta do Brasil, que possibilitou programar algumas 

ações e propostas em comum. 

 
 

http://www.redamazonica.org/

