
 

 

CARTA AOS ARTISTAS 

Emprestem suas vozes e sua arte ao Pantanal 

 

O Brasil e o mundo encontram-se estarrecidos com os incêndios sem precedentes que se 

alastram pelos biomas brasileiros. As lágrimas escorreram com a combinação do “dia do 

fogo” para destruir a Amazônia com a mais recente destruição do Pantanal, em um 

cenário que recordes históricos de desmatamento e incêndios são ultrapassados dia após 

dia. O nosso cerrado também não é poupado, lócus do nascimento dos rios que banham o 

Pantanal; hoje com suas cabeceiras assoreadas e desmatadas, também a pedir socorro. 

Como nos orienta o Papa Francisco: cuidar da casa comum é compromisso de todos e todas 

e, portanto, não é possível aceitar milhões de hectares queimados, milhares de animais 

virando cinzas, secas intensas, incêndios criminosos, sinais invertidos e omissão do poder 

público, matérias (bio massa) carbonizadas carregadas para os rios, ataques ao trabalho 

científico, povos originários e tradicionais duramente afetados. 

É preciso formar uma ampla consciência social chamando a responsabilidade da opinião 

pública, com vigor, para esta realidade. A participação de pessoas amplamente 

reconhecidas na sociedade por sua atuação – artistas, atletas e várias outras 

personalidades - é fundamental para chamar a atenção da população e articular forças 

vivas da sociedade para pressionar, reivindicar e reforçar o compromisso do poder público 

com soluções sustentáveis para nossos biomas, para garantir ajuda emergencial, para 

prevenir novos incêndios e para restaurar os quilômetros e quilômetros destruídos.  



 

 

Com artistas e as mais variadas personalidades engajadas certamente lançaremos luzes 

sobre os problemas e, de forma coletiva, enfrentaremos as causas e consequências dessa 

tragédia, e, principalmente, disporemos de soluções dialogadas e pactuadas, com 

responsabilizações claras, para que as tragédias não voltem a se repetir. 

Nossos artistas e personalidades brasileiras abraçam o Pantanal. Abraçam a causa de 

defesa de nossos biomas! Serão embaixadores de uma causa comum. 

 


