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Sumário 

Realização da audiência pública virtual denominada Artistas abraçam o 

pantanal, pela Comissão Externa destinada ao acompanhamento das ações de 

enfrentamento de queimadas. 

 

 A SRA. PROFESSORA ROSA NEIDE (PT - MT. Sem revisão da 

oradora.) - Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada pelo espaço de 
fala. 

Boa tarde a todos os pares que estão nesta sessão e às pessoas que 
nos acompanham. 

Eu, como cristã de esquerda, quero lembrar a este Plenário que, no 
último dia 29 de outubro, fizemos uma discussão muito saudável na 
Comissão Externa em defesa dos biomas. Atualmente discutimos o 
bioma Pantanal. 

A discussão trouxe para a Câmara dos Deputados uma audiência 
pública com muitos artistas, que vieram abraçar a nossa causa. Como 
nos diz o Papa Francisco, é muito importante que juntemos as nossas 
forças para cuidarmos da casa comum. 

A nossa audiência teve o nome Artistas abraçam o 
Pantanal. Participaram artistas e personalidades em defesa dos biomas 
brasileiros. O objetivo da audiência foi unir as vozes dessa classe, que 
se engaja na luta e proporciona alegria aos brasileiros e, neste 
momento de grande tragédia no Bioma Pantanal, juntou-se a nós, 
Parlamentares, para clamar por soluções efetivas na defesa da fauna e 
da flora brasileiras. 

Eu quero abraçar, em nome de toda a Comissão, que tem 22 
Parlamentares, o Deputado Paulo Teixeira, o Deputado Professor 
Israel Batista, o Deputado Alessandro Molon, o Deputado Marcelo 
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Freixo e o Deputado Pedro Cunha Lima, que foram os organizadores, 
junto comigo. Além disso, cumprimento os demais Deputados que 
estiveram presentes e participaram ativamente dessa 13ª audiência 
pública. 

Participaram da audiência o jornalista Luis Nassif, os artistas Almir 
Sater, Dira Paes, Letícia Sabatella, Lucélia Santos, Marcos Palmeira, 
Vera e Zuleica, de Mato Grosso, Rainer Cadete, Renato Braz, Tetê 
Espíndola, Thaila Ayala, Thiago Lacerda, entre outros que estiveram 
presentes e nos ajudaram a discutir a questão do Pantanal. 

Hoje, no Pantanal, depois das chuvas, não há mais incêndio, mas 
existe o sofrimento de animais ainda com fome e de pessoas que 
perderam todos os seus pertences. A seca destruiu grande parte da 
economia local. 

A Comissão está realizando um trabalho para devolver a esperança às 
pessoas que vivem lá. Como nos dizia Paulo Freire, vamos continuar 
conjugando o verbo "esperançar", fazendo a luta junto com aqueles e 
aquelas que deram as mãos para salvar este bioma tão importante 
para o equilíbrio do clima no Brasil, na América e no mundo. 

Quero também saudar a cineasta Edmara Barbosa, que esteve 
conosco, participou e continua atenta aos projetos destinados ao 
Pantanal. Todos os artistas colocaram-se à disposição para nos ajudar. 

Continuaremos firmes na luta em defesa dos biomas brasileiros. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 
 


