
 

 

 

Ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Goiás 

Dr. Ronaldo Ramos Caiado 

Palácio Pedro Ludovico Teixeira 

Rua 82, n°. 400, 6°. Andar, Setor Sul  

74.015-908 - Goiânia - GO 

Brasil 

Email: ernestoroller@segov.go.gov.br 

 

24 de Abril de 2020. 

 

Re: Riscos à saúde representados pelo COVID-19 e pelo Amianto Crisotila 

 

Exmo. Governador Caiado, 

 

Neste momento de crise global, nós, abaixo-nominados, desejamos enviar-lhe uma 

mensagem de solidariedade e expressar nossa admiração  pelas ações que está tomando para 

proteger o povo do Estado de Goiás do vírus mortal que está arrebatando populações em todo 

o mundo, incluindo as de nossos países de origem, Brasil, Reino Unido, Japão,  Indonésia  e  

Índia. Mesmo que o presidente Jair Messias Bolsonaro desacredite e menospreze a natureza 

mortal da crise de saúde enfrentada pelo Brasil, os esforços de V. Excia. e de outros 

governadores brasileiros estão sendo pautados pelas diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde (OMS); não há dúvida de que a implementação das recomendações da OMS irá mitigar 

a dimensão do desastre que está por vir. 

 

Há um ano, membros de nossas organizações estiveram no Brasil como parte da 

Missão Asiática de Proibição do Amianto 2019. Fizemos a árdua viagem ao seu país para dialogar 

com membros da sociedade civil, sindicatos, judiciário, legislativo e outros sobre planos da 

Eternit, S.A., em colaboração com sua administração, para reiniciar as operações na mina de 

amianto da SAMA em Minaçu.1 Fomos informados, a partir de um artigo publicado em 

fevereiro de 2020, sobre o reinício da mineração do amianto crisotila em Goiás, apesar da 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2017 que a proíbe, como algo que ainda faz parte 

de sua agenda política.2 Estamos perplexos com o contraste entre sua posição proativa no 

COVID-19 e sua aparente falta de preocupação com o risco mortal à saúde representado pela 

exposições humana ao amianto crisotila, uma substância que a OMS, a Organização 

Internacional do Trabalho, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e outras 

agências internacionais  acreditam que pode causar uma variedade de cânceres mortais e 

condições respiratórias debilitantes.3 

 
1 Missão Asiática do Banimento do Amianto no Brasil em 2019. 

http://ibasecretariat.org/asian-mission-to-brazil-apr-2019-link-page.php  
2 Contra a lei, Eternit e Caiado anunciam Volta do Amianto. 17 de fevereiro de 2020. 
https://outraspalavras.net/outrasmidias/contra-a-lei-eternit-e-caiado-anunciam-volta-do-amianto/  
3 Políticas de Amianto das Principais Agências Internacionais. 

http://ibasecretariat.org/lka_asb_polic_maj_int_agencies.php 
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Durante esses tempos de incertezas, todos nós estamos tendo que reavaliar nossas 

prioridades e fazer mudanças significativas para o bem comum. Nós, abaixo-nominados, e os 

governadores brasileiros com quem V. Excia. está trabalhando, somos motivados pelo mesmo 

objetivo: salvar vidas. Pedimos respeitosamente que, uma vez que esta crise recue, repense 

suas opiniões sobre a reabertura da mina de amianto crisotila.  Os cidadãos do Estado de Goiás 

merecem uma vida saudável e longa, livre de exposições mortais ao amianto. 

 

Enviamos saudações calorosas e esperamos que um dia, em breve, todos nós 

despertemos num mundo melhor e mais seguro. 

 

Sinceramente, 
 

Eliezer João de Souza, Autor Correspondente 4 
Presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA) 
 

Laurie Kazan-Allen 

Coordenadora da Secretaria Internacional de Banimento do Amianto (IBAS) 
 

Sugio Furuya 

Coordenador da Rede Asiática do Banimento do Amianto (ABAN) 
 

Muchamad Darisman 
Coordenador da Rede Indonésia de Banimento do Amianto (INA-BAN) 
 

Pooja Gupta 

Coordenadora da Rede Indiana de Banimento do Amianto (IBAN) 

 

 

 
4 Eliezer João de Souza, a autor correspondente, pode ser contatada por e-mail: eliezer@abrea.com.br 
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