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Barbra Streisand, Jane Fonda, Morgan Freeman, Jane Goodall, Jeff 
Bridges e Herbie Hancock se unem em evento global pelos povos 

indígenas da Amazônia  
 

Lideranças indígenas, artistas e cientista brasileiros também irão participar do evento virtual "Artistas 
Unidos pela Amazônia: Protegendo os Protetores", que ocorre nesta quinta-feira, dia 28, à noite para 

arrecadar fundos para proteção dos povos indígenas da pandemia do novo coronavírus. 
 

Hollywood, CA - Nesta quinta-feira (28), às 21h, horário de Brasília, artistas globais, lideranças indígenas e 
cientistas estarão unidos em uma transmissão especial pela Amazônia e pelos povos da floresta para 
promover o Fundo Amazônia, criado para responder às demandas urgentes das populações indígenas frente 
ao combate ao novo coronavírus.  
 
O evento virtual "Artists United for Amazonia: Protecting the Protectors" (em tradução livre: "Artistas Unidos 
pela Amazônia: Protegendo os Protetores") terá Barbra Streisand, Jane Fonda, Morgan Freeman, Jane 
Goodall, Jeff Bridges, Herbie Hancock, Cara Delevingne, os músicos brasileiros Ivan Lins, Luciana Souza, as 
lideranças indígenas brasileiras Sônia Guajajara e Angela Kaxuyana, o cientista brasileiro Carlos Nobre, a 
lendária primatologista Jane Goodall e muitos outros, com o apoio de uma ampla coalizão de organizações 
não-governamentais de direitos humanos e meio ambiente.  
 
Com duração de duas horas, a transmissão terá atriz e co-estrela da sequência de Game of Thrones e Avatar, 
Oona Chaplin, como anfitriã do evento. O ator Wagner Moura será um dos representantes do Brasil na 
transmissão, que será feita via Facebook e pelo site artistsforamazonia.org 
 
O evento terá o objetivo de promover o Fundo de Emergência da Amazônia, lançado em abril por uma coalizão 
de organizações indígenas, ONGs e aliados para responder às necessidades urgentes dos povos indígenas 
dos nove países da Amazônia, ameaçados pela pandemia da Covid19. Os recursos arrecadados serão 
utilizados para: testes, prevenção e cuidados imediatos; alimentos e suprimentos médicos; comunicações de 
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emergência e evacuação; proteção e segurança para territórios indígenas; soberania alimentar e resiliência 
das comunidades. O Fundo pretende arrecadar US$ 5 milhões, cerca de R$ 26 milhões, nos próximos 60 dias.  
 
Atualmente, já são mais de 100 mil casos confirmados e 5 mil mortes por Covid19 nos países amazônicos. 
Neste cenário de avanço do vírus, os povos indígenas estão em uma situação de extrema vulnerabilidade, 
diantes de um potencial genocídio. No Brasil, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, 
dados de 25 de maio mostram que 143 indígenas faleceram vítimas do novo coronavírus e 1.256 estão 
contaminados, sendo 67 povos atingidos. No Peru, os Shipibo registraram 45 mortes e os Achuar, do Equador, 
registraram mais de dez mortes. 
 
Devido à falta de recursos e acesso a médicos e hospitais em toda a região amazônica, organizações 
indígenas apontam para um alto índice de subnotificação de casos e mortes. Além disso, o aumento de 
invasões por garimpeiros e madeireiros ilegais em terras indígenas disparou durante a pandemia, expondo 
ainda mais as comunidades indígenas ao novo coronavírus. Em abril, mais de 200 organizações de todo o 
mundo assinaram uma moratória contra incursões na Amazônia a pedido de diversos povos indígenas, 
pedindo o fim de todas as atividades extrativistas ilegais na região.   
 
Os cientistas Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, que participarão do evento, foram os primeiros a avisar, em um 
importante artigo publicado pela revista Science Advances em 2018, que o ponto de não retorno da Amazônia 
está próximo. A chegada ao ponto de inflexão pode significar uma rápida extinção da floresta amazônica — e, 
com ela, a liberação de grandes quantidades de carbono, justo quando o mundo precisa de menos gases 
tóxicos na atmosfera. Os povos indígenas são os verdadeiros guardiões e gestores da floresta, protegê-los é 
proteger o futuro comum da humanidade.   
 
“Nossos territórios estão clamando por ajuda. Não apenas devido à pandemia neste momento, mas também 
devido ao perigoso aumento do desmatamento, que não apenas acelera a pandemia em nossos territórios e 
ameaça nossas vidas. Para a proteção das florestas e da vida das pessoas que dependem diretamente dos 
recursos dessas florestas, é hora de nos reunirmos sob esta campanha. Junte-se a nós, povos indígenas, pela 
defesa da Floresta Amazônica, pela defesa dos nossos direitos”, Angela Kaxuyana da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). 
 
Leila Salazar-López, diretora executiva da Amazon Watch, acrescentou: "A Amazônia e seus povos estão em 
estado de emergência devido às mudanças climáticas e à pandemia do COVID-19. É um crime contra a 
natureza e um crime contra a humanidade. É hora de todos se unirem e agirem em defesa da floresta e em 
solidariedade aos povos indígenas e tradicionais da Amazônia, que estão protegendo essa grande floresta 
tropical e nosso clima para toda a humanidade e a vida na Terra. ” 
 
Os parceiros de transmissão ao vivo incluem Avaaz, Unify, EarthX, Environmental Media Association, Fintech 
TV e Earth Dance. 
 
O evento global "Artistas Unidos pela Amazônia: Protegendo os Protetores" terá apresentações de músicos, 
entrevistas, sabedoria indígena e chamados para ação. A programação completa de artistas, celebridades, 
influenciadores, lideranças indígenas e cientistas inclui: Barbra Streisand, Jeff Bridges, Jane Goodall, Jane 
Fonda, Herbie Hancock, Cara Delevingne, Cary Elwes, Scott Bakula, Amber Valletta, Alfre Woodard, Tom 
Bergeron, Morgan Freeman, Ed Begley Jr., Rachelle Carson, Cindy Blackman, Frances Fisher, Wagner Moura, 
Ivan Lins, Matti Caspi, Suyan Caspi, Xiuhtezcatl Martinez, Amy Smart, Carter Oosterhouse, Wendie Malick, 
Scottie Thompson, Butterscotch Clinton, Kali Uchis, Oona Chaplin, Rocky Dawuni, Jean-Michel Cousteau, Celine 
Cousteau, Matthew Modine, Peter Coyote, Q’orianka Kilcher, Chloe Smith from Rising Appalachia, Gbenga 
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Akinnagbe, Gregorio Diaz Mirabal, Lizardo Cauper, Luciana Souza, Sônia Guajajara, Angela Kaxuyana, Nina 
Gualinga, Hart Bochner, Barbara Williams, Dharma Lemon, Maria Gadu, Michelle Barton, Mickey Sumner, Mapu 
Huni Kuin, Lizardo Cauper, Thomas Lovejoy, Carlos Nobre, Atossa Soltani, Leila Salazar-López, Christina Miller, 
and Wade Davis. 
 
Sobre o Fundo de Emergência da Amazônia: 
O Fundo de Emergência da Amazônia é uma colaboração recente que trabalha em estreita coordenação com 
a COICA (Organismo Coordenador de Povos Indígenas da Bacia Amazônica) e suas nove organizações 
nacionais, bem como parceiros e aliados de ONGs na Amazônia e em todo o mundo, para apoiar a resposta de 
emergência Covid-19. Está alojado na Rainforest Foundation-US e apóia diretamente subsídios de resposta 
rápida para prevenção e cuidados urgentes e imediatos; alimentos e suprimentos médicos; comunicações de 
emergência e evacuação; proteção e segurança para guardiões da floresta; soberania alimentar e resiliência 
da comunidade. 
 
Sobre os artistas da Amazônia: 
A Campanha Artistas pela Amazônia está aproveitando o poder de influenciadores criativos e de 
entretenimento para catalisar ações globais em resposta à crise na floresta amazônica e às ameaças aos 
defensores da terra indígena. Juntos, defendemos a proteção permanente da Amazon. 
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