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Nota da CNBB sobre vazamento de óleo no litoral do Nordeste  
 

As manchas de óleo que contaminam tristemente as praias do Nordeste devem 
sensibilizar corações para urgente necessidade: uma profunda e imediata conversão 
ecológica. Os processos extrativistas que contaminam e matam devem ser fiscalizados e 
devidamente responsabilizados pelo poder público, pois não há futuro para a humanidade 
sem o indispensável respeito à Casa Comum. 

O Sínodo dos Bispos para a Amazônia, em seu horizonte, reforça esta convocação: 
todos vivenciem uma autêntica conversão ecológica. Seja inspiração e exemplo para cada 
pessoa, no caminho rumo à conversão, o magnífico trabalho de voluntários que estão se 
dedicando à limpeza das praias do Nordeste. 

Homens e mulheres que se arriscam, em contato com o óleo tóxico, para salvar o 
meio ambiente. Diante desse desastre que contamina as praias do Nordeste, são esperadas, 
das autoridades competentes, ações efetivas de recuperação do equilíbrio natural. E que 
seja feita a devida apuração para encontrar a origem e as causas dessa tragédia ecológica. 

A coragem e a solidariedade dos voluntários toquem o coração de todos, 
especialmente de governantes, para que a defesa da vida e do planeta seja sempre prioridade. 

Em Cristo, 
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