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Festival online com Sting, Gil e
Caetano vai arrecadar doações
para população indígena
SOS Rainforest LIVE, marcada para o domingo, dia 21 de
junho, reúne artistas, líderes indígenas e ativistas em
apoio aos povos ameaçados pela pandemia do novo
coronavírus
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Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sting, Anitta e Milton Nascimento são

algumas das atrações anunciadas para o primeiro SOS Rainforest
LIVE, evento virtual que pretende arrecadar doações para os esforços

de combate à covid-19 em áreas de floresta tropical, inclusive no

Brasil — e também projetos e advogados que apoiam indígenas e

comunidades locais em esforços para proteger o meio ambiente.

SAIBA MAIS

Andressa Suita entra na justiça contra Gusttavo Lima

Anitta faz ensaio ousado com calça transparente no Instagram

Luan Santana: Giulia Be é apontada como motivo de "separação"
do cantor com Jade Magalhães, reporta publicação

Simone e Simaria gravam novo DVD durante feriado com
participações especiais

Organizada pelas Rainforest Foundations da Noruega, do Reino

Unido e dos Estados Unidos, a "live" será transmitida pelo YouTube e

TikTok, começando às 16h do domingo, 21 de junho, no horário de

Brasília. Além dos artistas, lideranças indígenas como Sônia

Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), e

Dario Kopenawa Yanomami, da Hutukara Associação Yanomami,

também participam do evento.

A curadoria artística ficou por conta de Maria Gadú, que buscou

extender o convite a artistas mais jovens, não tradicionalmente

ligados à pauta ambiental: além de Anitta, IZA, Anavitória, Melim e

Sandy estão entre os artistas convidados (veja a lista completa

abaixo).

"A nova geração se dispôs muito", explica a cantora, compositora e

produtora. "Talvez tenha havido, por um período grande, uma lacuna

entre o discurso socioambiental e as pessoas que têm popularidade.

Mas essa geração tem um olhar mais atento até porque as questões

estão ficando cada vez mais urgentes. Então a ideia foi chamar

também artistas mais jovens, a galera que conversa com a juventude,

para que o assunto fique mais afetuoso."

Use o Terra Construtor de Site e venda mais na
Black Friday.

É fácil e você mesmo monta o seu site. Assim, seus clientes
vão achar você na internet. Aproveite oferta especial.

Ela pretende que o evento sirva também como alerta universal.

"Questões como essa pandemia se desenvolvem porque a gente vem

cuidando mal do meio ambiente há séculos."

publicidade

publicidade

https://www.terra.com.br/diversao/musica/andressa-suita-entra-na-justica-contra-gusttavo-lima,57c489df6150b7ae2a794b7b07d91dbbkook0kfz.html
https://www.terra.com.br/diversao/musica/anitta-faz-ensaio-ousado-com-calca-transparente-no-instagram,472dd8624ce289be1d8d955da32ee41cc6kn2blc.html
https://www.terra.com.br/diversao/musica/luan-santana-giulia-be-e-apontada-como-motivo-de-separacao-do-cantor-com-jade-magalhaes-reporta-publicacao,10ed41f5c82d3ef2c7be6d2f682e4fa7oo9pqc0x.html
https://www.terra.com.br/diversao/musica/simone-e-simaria-gravam-novo-dvd-durante-feriado-com-participacoes-especiais,547e56d50394914b6944823ae85c918etvwa93bh.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssjM2TuXdleIzD_vWpKXQ7Q6qa3pL5Vp91QgG9gu5dANQx5v7-jPVh6Is37QfjDbm0UufFGOaxc-9MaOAEcQVzKcqZKoB9zcxCGOAk-ZqyIuXlizJ8Vtid0yEJfWpdWgKu6mDsnwRr-lOka0QaAchzElxcBqLs1SESHI8cox8FwAP9GMoPRGVQhcsdciqet2JI1N0BBL3kDRTWNQg8JF5-A01dQRYiG0rBig1NE19hARMcVyzZ1obsSdnPnUUOt5Df0dqbM5yl4mU7Fyyt_P5HbLJsPGPriqMsP&sai=AMfl-YRJyAHOWYtJyXmACM77X2VYz9q34Uf3bm-_98peQExU_LIrhBPQgC4-On69cd50HAHvmofyIv42_0dK3I3dRPvthZT4p5nyKwFBBeL8T8FtqNL5UcqCxzZ3RFRD7xZP&sig=Cg0ArKJSzPuXQOBk294NEAE&urlfix=1&adurl=https://www.terraempresas.com.br/construtor-sites/promo/pre-black-friday/%3Futm_source%3Dterra%26utm_medium%3Doffers%26utm_campaign%3Dconstrutor%2520de%2520sites%26utm_content%3Ddesktop%26utm_term%3Dpre_black_friday%26cdConvenio%3DCVTR00001937


Artistas con�rmados na SOS Rainforest LIVE:

Sting, Ana Vitoria, Anitta, Iza, Melim, Sandy, Carlinhos Brown, Milton

Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Aurora, Jorge Drexler,

Maná, Mathilda Holmer, Maria Gadu, Junior, Tony Garrido,

Aterciopelados, Criolo, DJ Eric Marky, Manu Chao, Allan Parsons, Gaby

Amarantos, Tropkillas + Duda Beat + Afro B, Lyla June, Lisa Simone,

Jupiter and Okwes, Sandrayati, OMI, Dj Soul Slinger e Jorge Mautner,

Evandro Mesquita, George Israel, Vanessa Falabella e Zeca Baleiro.

Líderes indígenas:

Sônia Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e

Dario Kopenawa Yanomami, da Hutukara Associação Yanomami, no

Brasil, e Rukka Sombolinggi, da Aliança dos Povos Indígenas do

Arquipélago (AMAN), na Indonésia, entre outros.

Ativistas con�rmados:

Antonio Nobre, Camila Pitanga, Letícia Sabatella, Oona Chaplin,

Wagner Moura e Sebastião Salgado.

Apresentação:

Oona Chaplin, Letícia Sabatella, Camila Pitanga, Maria Gadú e Tony

Garrido.

Parceiros indígenas e ONGs bene�ciados (lista parcial):

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Hutukara

Associação Yanomami, o Instituto Socioambiental (ISA) e o Conselho

Indígena de Roraima (CIR) no Brasil; Aliança dos Povos Indígenas do

Arquipélago (AMAN), na Indonésia; APEM, na República Democrática

do Congo; e APIFED, da República dos Camarões.

Veja também:

SOS Rainforest LIVE SOS Rainforest LIVE June 21stJune 21st
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