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Visita dos Irmãos de LA SALLE

Contou-se com a participação do Secretário nacional do CIMI,
Cleber Busatto, de professores universitários e de diversas lideranças indígenas que contribuíram na discussão sobre problemática atual da política brasileira. Também foram abordados os
temas da Campanha da Fraternidade-2017, que trata dos ”Biomas brasileiros e defesa da vida” e da questão dos povos indígenas da Amazônia diante das mudanças climáticas.

No dia 21 de janeiro, o P. Pablo Mora sj recebeu na Comunidade
SJ a visita do Bispo da diocese do Alto Solimões, D. Adolfo Zon
Pereira, juntamente com alguns Superiores Latino-americanos
dos Irmãos Lassalistas, que estiveram fazendo uma visita na região da tríplice fronteira para ver a possibilidade de começar
um Projeto Pan-amazônico dos Irmãos de La Salle. Também estavam presentes as companheiras Veronica e Peggy, do Projeto
Pan-amazônico Marista, as Irmãs Lauritas e os membros da
equipe do PAM SJ. Nesse encontro, partilharam-se os trabalhos
do PAM SJ e também o trabalho que as Irmãs Lauritas realizam
no Vicariato de Leticia.
Participação na Assembleia do CIMI

Dos dias 6 a 12 de fevereiro, o P. Valerio Sartor sj participou do
Encontro das equipes e da Assembleia do CIMI Norte I, que
aconteceu no Lago Caracaranã, na Raposa Serra do Sol – RR.
Uma parte do encontro foi dedicada à socialização das equipes,
bem como à divulgação do Projeto Panamazônico da CPALPAM SJ. Ainda,
houve um momento
para o planejamento
dos trabalhos do
CIMI em 2017. Nos
dias dedicados à Assembleia analisou-se a conjuntura cuja temática principal foi “a
Amazônia no atual contexto político nacional e internacional”.

Aliança do PAM SJ com as Universidades jesuítas
O P. Alfredo Ferro sj segue com o processo de articulação do
PAM SJ com a AUSJAL, Rede de Universidades da Companhia de
Jesus. Concretamente, fez-se uma visita ao Reitor da UNISINOS
além da realização de diversas reuniões com os diretores da
Universidade Javeriana, a fim de definir melhor as atribuições
de cada um dos atores implicados nessa proposta ao serviço da
Amazônia. Por outra parte, está sendo elaborada uma proposta
de iniciativa comum a ser desenvolvida com as Universidades
dos países Amazônicos para ser apresentada na Assembleia dos
Reitores da AUSJAL, que será realizada em maio na UNICAP, em
Recife, Brasil.
Seminário Pan-amazônico
O Projeto em conjunto PAM SJ - FyA - RED XAVIER realizou de 8
a 12 de fevereiro, em Bogotá, um Seminário de construção coletiva chamado “Avanzando en el fortalecimiento de la propuesta educativa de Fe y Alegría para responder mejor a los desafíos de la Panamazonia”. Esse encontro contou com a presença
dos jesuítas PP. Alfredo Ferro e Pablo Mora (PAM SJ), Roberto
Jaramillo (Setor Social da CPAL) e Carlos Fritzen (Coordenador
da FIFyA). Também participaram representantes da Red Xavier
(Alboan, Secretariado de Áustria, Entreculturas), além de alguns convidados especiais, juntamente com alguns diretores e

representantes das FyA nacionais de Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, Guiana, Peru e Venezuela. O Seminário tinha três objetivos: a apresentação dos resultados do mapeamento realizado no ano 2016 nos Centros e rádios de FyA na Amazônia, a
identificação dos desafios principais que se apresentam na região e a definição dos eixos principais de um programa que contribua para fortalecer o apoio da FyA na Pan-amazônica.

Reunião do OLMA

O P. Valerio Sartor sj participou da II reunião do Conselho de
Coordenação do OLMA - Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, que aconteceu nos
dias 16 e 17de fevereiro em Brasília-DF. Esse Conselho está conformado por um representante das obras sociais da Província
Jesuíta do Brasil-BRA e do PAM SJ com a missão de articular os
trabalhos socioambientais da Província BRA. Foi um momento
de socializar os trabalhos das obras e de ver os desafios e perspectivas do OLMA para 2017 diante dessa realidade, tendo presente as possibilidades de cooperação entre todos para uma
melhor integração como corpo apostólico da Companhia de Jesus. Também houve um momento para tomar conhecimento
dos projetos de leis do Senado e do Congresso Federal que
ameaçam a justiça socioambiental no território brasileiro.
Encontro da Plataforma Amazorinocense – PAO
Nos dias 21 e
22 de fevereiro, em Bogotá, o P. Valerio Sartor sj
participou representando o
Projeto PAM
SJ, juntamente
com
outros
seis representantes de entidades colombianas que trabalham com projetos financiados
por MISEREOR, na proposta socioambiental e agroflorestal, de
um encontro para avaliar as AULAS VIVAS que aconteceram de
2011 a 2016, no que tange aos pontos fortes, aos pontos fracos
e às lições aprendidas. Também foi o momento para planejar
as estratégias de continuidade dessa Plataforma, quando se definiu a formação de três núcleos de trabalho (Trapézio Amazônico, Colombo-equatoriano e Orinoquia colombiana) para seguir desenvolvendo essa proposta em território colombiano e
cruzando as fronteiras do lado brasileiro, peruano e equatoriano, realizando Aulas Vivas com as temáticas do processo de
acordos de PAZ colombiano, planos de vida com as famílias, soberania alimentar e a colaboração com a REPAM.
Início do Projeto de Sistematização
O PAM SJ deu início, neste ano, a partir de Leticia, a um projeto
de "Sistematización de experiencias socio-económicas productivas alternativas en la triple frontera Perú, Colombia y Brasil",
que é financiado por Misereor e que tem duração de um ano.
Esse projeto busca conhecer o desenvolvimento de experiências - fracassadas ou exitosas - e tirar lições e aprendizagem, a
fim de ir criando uma plataforma múltipla de atores que incentivem, animem e assessorem projetos locais que visam melhorar o nível e a qualidade de vida das comunidades, na perspectiva do “Bem Viver”. Para esse trabalho, foram contratadas

duas pessoas: Luis Polo, engenheiro agroecológico, e Olga Chaparro, bióloga, administradora e especializada em estudos
Amazônicos.
Assembleia da Selva em Chiriaco – Peru
O P. Pablo Mora esteve na Assembleia da Selva peruana, em
Chiriaco, de 16 a 18 de fevereiro, a qual foi presidida pelo Bispo
do Vicariato de Marañón, D. Alfredo Vizcarra sj. A Assembleia
contou com a presença de 48 participantes que atuam na região: jesuítas, diocesanos, religiosos e agentes das pastorais indígenas. Abordaram-se os temas da evangelização, seus desafios e dificuldades encontradas nessa realidade e também se
propuseram algumas alternativas para levar adiante a missão.
Ainda foi a ocasião de o PAM SJ apresentar seus avanços nos
diferentes projetos que vem trabalhando.
Evento sobre a água em Roma
O P. Alfredo Ferro sj, representando a REPAM,
foi convidado para um
evento internacional sobre o "Derecho Humano
al Agua", que se realizou
nos dias 23 e 24 de fevereiro na sede da Pontifícia Comissão de Ciências do Vaticano, em
Roma. O evento, que teve a presença do Papa Francisco, reuniu
mais de 80 pessoas de diferentes perfis, especialmente investigadores e militantes pela luta em defesa por uma água de qualidade e quantidade para todos. Estando em Roma, o P. Alfredo
aproveitou para dialogar com alguns jesuítas da Cúria romana
sobre a Amazônia, prioridade para a Companhia de Jesus.

Voluntariado do PAM SJ
Durante o mês de fevereiro, a voluntária Lorena Pérez retomou
as visitas pelas comunidades ao longo do Rio Amazonas juntamente com o padre diocesano, P. Obdulio, os quais realizaram
celebrações nas comunidades. Em outra oportunidade, juntamente com a missioneira Magnolia, estiveram nas escolas da
comunidade de Nazareth para trabalhar a sensibilização e a
prevenção com jovens e famílias, sobre o tema de tráfico humano, que é uma problemática muito presente na fronteira.

