
Carta aberta em defesa da Amazônia 

“Provavelmente, os povos originários amazônicos, nunca estiveram tão ameaçados como 

agora. A Amazônia é uma terra disputada por várias frentes” 

(Papa Francisco, Primeiro encontro preparatório do Sínodo. Porto Maldonado, 2018) 

 

Nós, participantes do I Encontro das Equipes Itinerantes da REPAM-CLAR, procedentes dos 

países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, República da Guiana e Venezuela, indignados e 

preocupados, sentindo na própria pele as consequências das queimadas indiscriminadas, 

trazemos desde o interior da Amazônia o grito dos povos e da natureza, agredidos e 

desrespeitados em suas inter-relações que ameaçam seu presente e futuro.  

Os dados preliminares das superfícies queimadas proporcionados pelo INPE no caso do Brasil, 

assinalam 57.827 km² queimados, dos quais 18.629 (mais de 1.800.000 hectares) 

corresponderiam à Amazônia1. No caso da Bolívia, somente em Chiquitanía ao menos 750.000 

hectares2. Na zona da tríplice fronteira Peru-Bolívia-Brasil, no lado peruano, em Iñapari, foram 

queimadas mais de 1.500 hectares3. 

O uso do fogo, que é uma prática antiga na agricultura, foi utilizado na disputa por terras e 

recursos naturais seja para expulsar as comunidades camponesas, povos indígenas de seus 

territórios ou para justificar o trabalho e “investimentos” e legalizar a posse. Hoje, além disso, - 

mesmo declarando o dia 10 de agosto como “o dia do fogo” no caso do Brasil – se utiliza para 

cumprimento das verdadeiras políticas e planos dos governantes dos países afetados, que 

respaldam e promovem os interesses dos grandes proprietários de terra, capitais internacionais 

do agronegócio e exportação de matérias primas, especialmente de carne. 

O fogo descontrolado que chamou a atenção do mundo, presidido pelo desmatamento, é a 

ponta da lança de um problema maior: a devastação dos territórios e o saque indiscriminado 

dos recursos naturais provocados pela mineração, o corte indiscriminado das empresas 

madeireiras, entre outros, em prejuízo dos territórios dos povos originários e populações que 

habitam a Amazônia. Repudiamos o incentivo e respaldo dos governantes a todas estas práticas 

devastadoras. 

Expressamos nossa proximidade e solidariedade com os afetados que sofrem as consequências 

e exigem a reparação dos danos, respeito e vigência dos seus direitos, unindo-nos a todas as 

outras vozes em defesa da floresta, nossa Casa Comum. 

Nas vésperas da realização do Sínodo para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, 

ratificamos que são possíveis outros caminhos de vida para a Amazônia baseados nos valores e 

práticas das comunidades tradicionais, povos originários e camponeses, que são expressão do 

bem viver e bem conviver. 

 

Manaus, 31 de agosto de 2019 

 
1 Disponible en: https://laverdadnoticias.com/ecologia/Crimen-ambiental-El-Amazonas-se-incendia-por-17-dias-

consecutivos-20190821-0037.html 
2 Disponible en: https://www1.abi.bo/abi_/?i=433574 
3 Disponible en: https://www.tvperu.gob.pe/noticias/tags/incendios%20forestales 
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