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ÁGUAS PARA O 

Single traz mensagem de Marina Peralta 
com as vozes de Alzira e Jerry Espíndola 

Marina Peralta fez sua 
faixa pela internet com 
Alzira E, depois de falar 
com Jerry Espíndola. 

Fotos: DonSalvatore

Folhapress

Na reportagem sobre o carnaval 2021, de sexta-feira (25), no caderno de Artes&Lazer, o título correto de Alan Catarinelli é presidente da Liga das Escolas de Samba de Campo 
Grande (Lienca) e não diretor, como foi noticiado. A live que será realizada pela Lienca, no dia 18 de outubro, apresentará enredos e não sambas-enredo, como foi reportado.

Leo Ribeiro

Águas para o pantanal” foi lançado 
nas plataformas digitais e é um 
grito sul-mato-grossense para que as 

autoridades fiscalizesm a fundo os problemas 
de queimadas que destroem o Pantanal, que 
até 23 de setembro de 2020 registrava mais de 
seis mil pontos de queimadas, segundo dados 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), maior alta desde 1998.

“Acredito que a arte deve refletir o momento 
da história. Mas também acredito que cada 
artista contribui de uma forma, com uma 
linguagem. Penso que é nosso dever disputar 
a consciência das pessoas, amplificar as 
demandas sociais, ambientais e a música tem 
esse poder de chegar onde talvez a gente não 
chegue com a presença física”, diz a cantora 
Marina Peralta. 

Com participação de Jerry Espíndola, 
e Alzira E, nos vocais, Marina, que hoje 
reside em São Paulo, afirma que: “eu, sendo 
do MS, me sinto na responsabilidade de 
espalhar nossas pautas pro mundo”. A banda 
responsável pelo som é formada por Gabriel de 
Andrade (violão), Rodrigo Teixeira (baixo) e 
Sandro Moreno (percussão). Anderson Rocha 
(mixagem) e o artista visual Rafael Mareco 
(arte da capa e lyric video) são outros dos 
artistas locais no trabalho. 

Mesmo com a distância, “Águas para o 
Pantanal” foi feita em Campo Grande em 
apenas dois dias. “Fiquei muito feliz quando 
eu vi a música, porquê eu já estava sentindo na 
pele, estava queimando a gente esse incêndio 
no Pantanal. A gente vem acompanhando 
tudo o que está acontecendo no Brasil, mas 
daí pega aqui do lado nosso, no Pantanal 
que é uma coisa nossa, dói mais né”, conta  
Jerry Espíndola.

“Fiz minha primeira guarania reggae, um 
ritmo batizado em MS que consegue misturar 
vertentes que compõem muito do que sou. A 
angústia frente aos acontecimentos com o 
Pantanal, o descaso do atual governo, a força 
dos pantaneiros e pantaneiras apagando o 
fogo com as próprias mãos, me motivaram 
a pedir que chova sobre essa terra”,  
afirma Marina.

Sobre o encontro dos três com o gênero e 
a temática, Jerry revela que: “estava vivendo 
uma semana de muita dor, conversando com a 
Marina também sobre isso, de repente ela faz 
uma música, inspirado na Guarânia Reggae, 
um gênero que a gente inventou, junto com a 
polca-rock”, aponta ainda o músico.

Da nova obra, Jerry complementa dizendo 
que: “ela [Marina] fez com a Alzira essa 
guarânia pop, que não ficou um arranjo 
de guarânia reggae. Achei que ficou muito 
linda a mensagem, essa dor com muito 
sentimento, que a gente está sentindo junto 
com o Pantanal”.

  “O fato de ser uma guarânia pop ficou bem 
com a nossa raiz, então gostei muito da música 
e acho que ela pode se tornar um mântra, para 
fazer cair essa chuva e apagar o incêndio”, 
pontua Jerry Espíndola. 

 Quanto ao que é necessário, no sentido das 
políticas públicas, para a defesa e manutenção 
do Pantanal, Marina destaca o que é possível: 
“a princípio o básico: fiscalização. Que é o 
que não aconteceu no último ano. O governo 
fazendo vista grossa pra fazendeiros e seus 
crimes ambientais, porque as relações e o 
desenvolvimentismo a qualquer custo não se 
preocupa com os biomas e coloca em risco a 
maior planície alagada do mundo”.

Jerry também chama atenção, apontando 
que: “depois de uma queimada desse tamanho, 
a sociedade precisa estar atenta para cobrar 
das autoridades que as coisas não cheguem 
nesse ponto. Porquê como que pode há tanto 
tempo esse incêndio e o poder público não 
tomar uma atitude, para que não deixasse 
chegar nesse ponto”.

Já Marina levanta um questionamento, 
na qualidade de artista, dizendo: “fiquei tão 

PANTANAL
emocionada. Estou ainda. Tenho trabalhado 
muito nesse período, muito pela necessidade 
mesmo de continuar (re)existindo aqui em 
São Paulo. Resolvi tentar, sem pensar muito, 
entendendo a urgência desse momento e na 
intenção de contribuir. É responsabilidade 
nossa, se tenho chances de amplificar questões 
relevantes, porque não fazer isso?”. 

No trabalho, Alzira E (irmã de Jerry) 
está mais do que acostumada às misturas 
e à inclusão de ritmos paraguaios. Durante 
algumas horas, ela e Marina fizeram 
a composição pela internet e, sobre a 
participação da artista, Peralta ainda ressalta: 
“sinto-me muito honrada por essa parceria. 
Admiro demais Alzira como pessoa, como 
mãe, como artista... o timbre, os figurinos, as 
letras, os dreads, haha. ‘Una bruja cantante.’ 
Mandei pra ela! Ela topou, depois e umas 
horas já me mandou uma ideia de letra. Sugeri 
umas mudanças, acertamos a guia e pronto. 
Gravamos nesse contexto de pandemia, cada 
uma na sua, mas deu certo. E poxa, tudo a 
ver, me identifico demais com essa artista. 
Estamos aqui, mas somos do MS”, diz ainda.

No gancho da situação das queimadas, 
Jerry ainda ressalta: “que sirva para a gente, 
cidadãos comuns aprender que temos de 
fiscalizar e pegar no pé, se não as coisas irão 
acabar e a gente vai ficar só chorando”. 

“

Marina finaliza dizendo: “sabemos que é 
mais fundo, o agro, a monocultura que destroi 
o solo, envenena os alimentos e contribui para 
o genocídio dos povos indígenas precisa ter fim. 
E essa luta deve ser coletiva”. (Com assessoria)
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