
 

Brasília / Roma / Paderborn, 29 de março de 2021 
 
Re: Investidores católicos pedem ao governo brasileiro que proteja melhor a Amazônia e os 
direitos dos povos indígenas 
 
Somos um grupo de 93 instituições católicas, liderado pela Comissão Especial de Ecologia Integral e 
Mineração da Conferência Episcopal Brasileira (CNBB), o Movimento Católico Global pelo Clima 
(GCCM) e o Banco da Igreja Católica Alemã Bank für Kirche und Caritas (BKC), que segue uma 
estratégia de investimento ético e sustentável. Todas essas estratégias de investimentos ético-
sustentáveis baseiam-se nos valores da doutrina social católica e levam em consideração os princípios 
orientadores da proteção da vida humana, da paz, da justiça e da criação. 
 
Hoje abordamos vocês não apenas como instituições católicas, mas também como investidores e 
potenciais investidores em títulos do governo brasileiro, bem como em ações e títulos de empresas 
brasileiras. 
 
Como católicos e cidadãos deste mundo, estamos extremamente preocupados com a destruição 
contínua da floresta Amazônica. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em balanço 
mensal publicado em outubro de 2020, relatou número recorde de incêndios na Amazônia e na maior 
área alagada do mundo, o Pantanal, com mais de 17.300 incêndios. Esse número de incêndios foi 
mais de duas vezes maior do que no mesmo mês do ano anterior.[1] 
Ao mesmo tempo, o INPE, após avaliar as imagens de satélite, reporta um novo recorde no nível de 
desmatamento na Amazônia brasileira em um ano. De acordo com este relatório, uma incrível 
quantidade de 11.088 quilômetros quadrados de floresta tropical foi cortada no período de doze 
meses (agosto de 2019 a julho de 2020) - o que equivale a uma área maior que a Jamaica. Esta é 
uma alta em doze anos e representa um aumento de 9,5% em comparação com o mesmo período 
do ano passado, que também foi um recorde.[2] 
Este dano ambiental devastador está em total contraste com o tema orientador católico de preservar 
a criação e o apelo de sua santidade, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si' para proteger o 
clima e o meio ambiente . Além disso, a Amazônia não é apenas o "pulmão comum" da humanidade, 
mas também, em termos muito concretos, lar de um grande número de povos indígenas. O 
crescimento desenfreado do desmatamento legal ou ilegal, mas tolerado, e ocupação de terras 
indígenas pelas indústrias extrativas, pecuaristas, soja e outros produtores agrícolas e madeireiros, 
deixa para trás não apenas um rastro de destruição ambiental, mas também de privação de direitos, 
deslocamentos e muitas vezes assassinato de indígenas.[3] 
A destruição da floresta amazônica e a violação dos direitos humanos não apenas representam uma 
ameaça à reputação do Brasil na comunidade internacional, mas também uma ameaça muito real à 
economia brasileira. Isso porque cada vez mais consumidores estão boicotando os produtos 
brasileiros. Além disso, os bancos estão impedindo o financiamento de empresas brasileiras direta 
ou indiretamente relacionadas ao desmatamento da floresta tropical, e os investidores estão se 
abstendo de investir em títulos dessas empresas brasileiras e títulos do governo brasileiro, ou até 
mesmo os estão vendendo. Isso ocorre porque os investidores veem o desmatamento e os impactos 
associados sobre a biodiversidade e as mudanças climáticas como riscos sistêmicos para sua 
reputação e carteiras e, é claro, para mercados financeiros sustentáveis de longo prazo.[4] 
Se o governo brasileiro não se opuser resolutamente ao desmatamento da floresta tropical e à 
privação de direitos da população indígena, nós, como investidores católicos, também veremos cada 
vez mais nossa base como investidores institucionais atuais e potenciais em empresas brasileiras e 
títulos do governo removidos. 
Por estes motivos, solicitamos que elabore um plano de ação claro que, numa primeira etapa, deverá 
concretizar os seguintes objetivos: 

• Implementação de legislação rigorosa de proteção ambiental 
• Acompanhamento e cumprimento da legislação ambiental 



 
• Plano concreto de combate ao desmatamento, com um orçamento e metas intermediárias a 

serem medidas 
• Melhoria massiva de recursos de combate a incêndio e no Ibama na Amazônia 
• Levantando disposições restritivas contra organizações não governamentais e lançando um 

diálogo com as partes interessadas sobre medidas ambientais 
• Proteção dos territórios e dos direitos humanos dos povos indígenas com quantificáveis, 

obrigações e medidas com prazo determinado 
• Desapropriação de terras que foram ilegalmente apropriadas e divulgação pública desta 

informação 
• Atividades de florestamento e relatórios anuais sobre o progresso 

  
Aguardamos seu retorno e estamos felizes em discutir com você sobre essas questões. 
Nesse ínterim, iniciaremos uma troca de informações com grupos de investidores com os quais você 
já está em contato ou que tenham as mesmas preocupações que nós. 
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Assinates: 
1. Bank für Kirche und Caritas eG (BKC) 
2. The Special Commission on Integral Ecology and Mining for the Brazilian Bishops' Conference 
(CNBB)   
3. Global Catholic Climate Movement (GCCM) 
4. Abtei Koenigsmünster (Meschede) 
5. Abtei St. Gertrud (Wickede (Ruhr)) 
6. Adrian Dominican Sisters, Portfolio Advisory Board (Adrian, USA) 
7. ADVENIAT e.V. (Essen) 
8. Arnold-Janssen-Stiftung (Sankt Augustin) 
9. Augustiner Chorfrauen im Michaelskloster (Paderborn) 
10. BANK IM BISTUM ESSEN eG (Essen) 
11. Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR (Aachen) 
12. Bistum Aachen (Aachen) 
13. Boston Catholic Climate Movement (Lexington, USA) 
14. Caritasverband Dortmund e. V. (Dortmund) 
15. Caritasverband im Dekanat Büren e.V. (Büren) 
16. Caritasverband Offenburg-Kehl (Offenburg) 
17. Catholic Concern for Animals (Chelmsford, United Kingdom) 
18. Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa (Nairobia, Kenya) 



 
19. CatholicEcology.net (West Warwick, USA) 
20. CatholicNetwork.US and Call to Action CO (Lakewood, USA) 
21. Católicos en Red (Madrid, Spain) 
22. Christian Life Community (Glen Rock, USA) 
23. Claretian Missionaries (Rom, Italy) 
24. CREA (Hartford, USA) 
25. Daughters of Charity, Province of St. Louise (Saint Louis, USA) 
26. Delegation of social and caritative pastoral of Barcelona (Barcelona, Spain) 
27. Deutsche Provinz der Karmeliten KdöR (Bamberg) 
28. Diócesis de Loja (Loja, Ecuador) 
29. Eastern German Section of Equestrian Order of the Holy Sepulchre (Magdeburg) 
30. Erzbischöfliches Generalvikariat (Paderborn) 
31. Federation of Sisters of St. Joseph of Canada (London, Canada) 
32. FIMCAP (Antwerpen, Belgien) 
33. Franciscan Voice Canada OFS (Victoria, Canada) 
34. Franciscans of Canada (Montréal, Canada) 
35. Franziska Schervier Altenhilfe GmbH (Aachen) 
36. Fundación Padre Jaime (Bogotá, Colombia) 
37. Generalat der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut (Mönchengladbach) 
38. Iglesias y Minería (Sao. Paulo, Brazil) 
39. Ignatian Solidarity Network (University Heights, USA) 
40. Jesuitenmission Deutschland & Österreich (Nürnberg) 
41. Jugendhaus AK Marienberg (Übach-Palenberg) 
42. Kath. Kirchengemeinde Liebfrauen Holzwickede (Holzwickede) 
43. kath. Kirchengemeinde St. Antonius u. St. Vinzenz Wickede (Ruhr) 
44. Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul (Lennestadt) 
45. KDFB Diözesanverband Passau e.V. (Passau) 
46. kfd Merseburg (Merseburg) 
47. Kirchengemeinde St. Clemens (Dortmund) 
48. KKV Hansa Bielefeld im Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e.V. 
(Bielefeld) 
49. Kloster Brandenburg (Dietenheim) 
50. Kloster St. Koloman (Stockerau, Austria) 
51. Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten (Salzkotten) 
52. Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe (Paderborn) 
53. LISTEN (Manly, Australia) 
54. Marien Ambulant gGmbH (Siegen) 
55. Medical Mission Sisters (Duisburg) 
56. Mercy Investment Services, Inc. (Saint Louis, USA) 
57. Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary (Rom, Italy) 
58. Missions-Benediktinerinnen (Tutzing) 
59. ND-KMF e.V. Region Paderborn (Paderborn) 
60. OFM Capuchins (Rom, Italy) 
61. Pax-Bank eG (Köln) 
62. Pfarrei St. Liborius (Paderborn) 
63. Pfarrei St. Peter und Paul (Bad Driburg) 
64. Pope [St.] Paul VI Foundation (Washington, USA) 
65. RAAD Red Argentina de Ambiente y Desarrollo (Beccar, Argentina) 
66. Regional Secular Franciscan Western Canada (Osoyoos, Canada) 
67. School Sisters of Notre Dame (Rom, Italy) 
68. Secular Franciscan Order - National Fraternity of Canada (Nine Mile Creek, Canada) 
69. Secular Franciscan Order (Victoria, Canada) 
70. Sisters of Charity Federation (New York, USA) 
71. Sisters of Charity of Nazareth Congregational Leadership (Nazareth, USA) 
72. Sisters of Notre Dame (Patna, India) 



 
73. Sisters of Saint Francis (Rochester, USA) 
74. Sisters of St. Francis of Penance and Christian Charity (Madera, USA) 
75. Sisters of St. John of God (Wexford, Ireland) 
76. Sisters of St. Joseph, Office of Justice, Peace, Integrity of Creation (Brentwood, USA) 
77. St. Elisabeth Stiftung (Detmold) 
78. St. Franziskus Castrop-Rauxel (Castrop-Rauxel) 
79. St. Pankratius (Iserlohn) 
80. St. Rita Catholic Church (Fairfax, USA) 
81. St. Ursula Stift zu Werl (Werl) 
82. St.Marien gem GmbH (Balve) 
83. Steyler Ethik Bank (Sankt Augustin) 
84. Steyler Mission gGmbH (Sankt Augustin) 
85. Steyler Mission gGmbH (Sankt Augustin) 
86. Steyler Missionarinnen (Rom, Italy) 
87. Stiftung Bildung ist Zukunft (Paderborn) 
88. Tangaza University College (Nairobi, Kenya) 
89. Together - Hilfe für Uganda e.V. (Kassel) 
90. Universe of Faith - Pastoral Formation Institute (Floriana, Malta) 
91. Wheaton Franciscan JPIC Office (Wheaton, USA) 
92. Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Bonn) 
93. Žít Laudato si' Česká republika (Praha, Czech Republic) 
 
 


