10 de junho de 2021

Carta aberta à comunidade global do banimento do amianto
Para: Todos aqueles que lutam pelos direitos das vítimas do amianto,
pela remediação de infraestruturas tóxicas e se dedicam à pesquisa
em doenças mortais relacionadas ao amianto
Ref.: Parabéns ao nosso estimado colega Eliezer João de Souza
Caros colegas,
Este mês, nosso respeitado companheiro brasileiro, Eliezer João de Souza fará um aniversário
marcante. Embora nossos planos de um encontro em Osasco, Brasil, para marcar este evento,
tenham sido arquivados temporariamente devido à pandemia global, a Covid-19 não poderia nos
impedir de expressar nossa gratidão e afeto por este indivíduo verdadeiramente maravilhoso.
Há quase 20 anos, Eliezer é presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto
(ABREA). Nessa posição, ele esteve na vanguarda da batalha baixa e suja do banimento do amianto
no Brasil. Ele confrontou contumazes mentirosos corporativos, agressores sindicais e lacaios do
governo para dar voz aos que não têm voz: as milhares de vítimas do amianto cujas vidas foram
sacrificadas pelos lucros da indústria do amianto.
Ele viajou por todo o Brasil - e o Brasil é um país muito grande - muitas vezes de ônibus, em
trabalho de divulgação para comunidades distantes afetadas por exposições ao amianto. Ele ouviu
suas histórias e apoiou seus esforços. Nenhum detalhe era pequeno demais para escapar à sua
atenção e nenhuma pedra foi deixada sobre pedra em seus esforços para conter a propaganda da
indústria, chegar aos políticos locais e mobilizar apoio médico para os contaminados. Durante sua
gestão, a ABREA cresceu de grupos locais iniciais em Osasco e Rio de Janeiro para onze grupos
regionais, cobrindo populações do Rio Grande do Sul a Pernambuco, de São Paulo à Bahia. A
ABREA se tornou uma participante reconhecida no diálogo sobre o amianto no Brasil e tem
participado de eventos e fóruns de alto nível, bem como de discussões das mais basais.
Internacionalmente, Eliezer é um membro importante da rede global de ativistas do banimento do
amianto e sua contribuição para a Missão Asiática do Banimento do Amianto no Brasil em 2019
foi fundamental para se fazer ouvir a voz das vítimas do amianto da Ásia para os tomadores de
decisão brasileiros. Membros da Missão apresentaram petições a juízes da Suprema Corte (STF),
sindicalistas, políticos federais e municipais e outros, pedindo-lhes que garantissem que nenhum
amianto brasileiro fosse mais exportado para a Ásia.
Agradecemos ao nosso colega artista indonésio Tentang Kita por traduzir nossa admiração e estima
por Eliezer em uma obra de arte. Até que possamos nos encontrar mais uma vez pessoalmente,
aceite este pequeno presente como um símbolo de nossa admiração. Feliz aniversário, Eliezer.
Assinado,
Fernanda Giannasi, em nome da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA)
Sugio Furuya, em nome da Rede Asiática do Banimento do Amianto (ABAN)
Mohammed Darisman, em nome da Rede Indonésia do Banimento do Amianto (Ina-Ban)
Laurie Kazan-Allen, em nome do Secretariado Internacional do Banimento do Amianto (IBAS)

