
• 10 - ABR - 2010

Fernanda Giannasi é premiada por proteger a saúde dos trabalhadores 
dos riscos do amianto 

Foi nos Estados Unidos 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/fernanda-giannasi-e-premiada-
nos-estados-unidos.html 

• 21 - ABR - 2010

Morre Aldo Vicentin, mais uma vítima do amianto 

A primeira das várias reportagens sobre o mineral cancerígeno publicadas no 
Viomundo  

http://www.viomundo.com.br/denuncias/morre-aldo-vicentin-mais-uma-vitima-do-
amianto.html 

• 28 - MAIO - 2010

Morre Manoel, outra vítima do amianto 

Uma reportagem-denúncia de Conceição Lemes 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/morre-manoel-outra-vitima-do-
amianto.html 

• 28 - MAIO - 2010

Perito “suiço” em amianto foi pago pela indústria brasileira do 

amianto E mais 400 mil dólares da Union Carbide

http://www.viomundo.com.br/denuncias/perito-suico-em-amianto-foi-

pago-pela-industria-brasileira-do-amianto.html 
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 22 - JUN - 2010

Sinduscon-Rio recomenda não utilizar amianto em obras 

O mineral é um dos mais potentes cancerígenos ao ser humano 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/sinduscon-rio-recomenda-aos-
associados-a-nao-utilizacao-de-amianto-em-obras.html 

 29 - JUN - 2010

Ministros da Saúde do Mercosul e associados defendem a proibição do 

amianto 

Argentina, Chile e Uruguai já baniram o mineral cancerígeno 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/ministros-da-saude-dos-paises-
do-mercosul-e-associados-defendem-a-proibicao-do-amianto.html  

 23 - NOV - 2010

Amianto: Deputados manobram, de novo, para derrubar banimento em 

SP 

Waldir Agnelo, autor do projeto 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/amianto-deputados-manobram-de-
novo-para-derrubar-banimento-em-sp.html 

 24 - MAR - 2011

As pressões para tirar Fernanda Giannasi da fiscalização do amianto 

Caso foi tratado em conferência da OMS 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/as-pressoes-para-tirar-fernanda-
giannasi-da-fiscalizacao-do-amianto.html 

 25 - mar - 2011

Rede de Justiça Ambiental divulga carta de apoio a Fernanda Giannasi 

Ameaçada devido à fiscalização do amianto 
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http://www.viomundo.com.br/denuncias/rede-de-justica-ambiental-divulga-
carta-de-apoio-a-fernanda-giannasi.html 

 05 - MAIO - 2011

Ivan Valente: Pelo banimento do amianto, em defesa de Fernanda 

Giannasi 

Pronunciamento na Câmara dos Deputados 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/ivan-valente-pela-proibicao-do-
amianto-em-defesa-de-fernanda-giannasi.html  

 17 - MAIO - 2011

TST mantém indenização de R$ 300 mil a afetado por amianto 

Vendedor de telhas e caixas d’água da Eternit 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/tst-mantem-indenizacao-de-r-300-
mil-a-afetado-por-amianto.html 

 17 - JUN - 2011

Aprovado banimento do amianto em Mato Grosso 

Fibra cancerígena já é proibida em SP, RJ, RS e PE 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/aprovado-o-banimento-do-
amianto-em-mato-grosso.html 

 19 - AGO - 2011

Loja fora da lei: anuncia e vende produtos de amianto 

É do Rio de Janeiro. O mineral cancerígeno é proibido também em SP, PE, 
RS e MT 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/loja-de-materiais-de-construcao-fora-
da-lei-vende-produtos-de-amianto.html  

 14 - OUT - 2011

Ministério Público quer o fim do amianto no Paraná 

Audiência pública, dia 19, em Curitiba 
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http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/ministerio-publico-quer-o-fim-do-
amianto-no-parana.html  

 

 28 - OUT - 2011  

Fernanda Giannasi: Ações em Turim e Bruxelas estão mudando o rumo 

da impunidade 

Vítimas do amianto no mundo 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/fernanda-giannasi-acoes-em-
turim-e-bruxelas-estao-mudando-o-rumo-da-impunidade.html 

 

 07 - NOV - 2011  

Fernanda Giannasi: “Juiz foi induzido a erro por fabricante de telhas de 

amianto” 

Blitz na Eternit do RJ, feita por Carlos Minc, descobriu produtos sem alertas 
e trabalhadores sem proteção 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/fernanda-giannasi-%e2%80%9cjuiz-
foi-induzido-a-erro-por-fabricante-de-telhas-de-amianto%e2%80%9d.html 

 

 13 - JAN - 2012  

Decisão de processo contra Eternit na Itália será anunciada em 13 de 

fevereiro 

Diz respeito à morte de 2.500 trabalhadores, vítimas do cancerígeno amianto 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/decisao-de-processo-contra-
eternit-na-italia-sera-anunciada-em-13-de-fevereiro.html 

 

 30 - JAN - 2012  

Fernanda Giannasi: Schmidheiny, o poderoso chefão do amianto? 

Justiça mesmo que tardia 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/fernanda-giannasi-schmidheiny-o-
poderoso-chefao-do-amianto.html 

 

 04 - FEV - 2012  

Fernanda Giannasi: “O dinheiro não falou mais alto” 

Prefeitura italiana rejeita proposta de ex-donos da Eternit para se retirar do 
processo do século 
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http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/fernanda-giannasi-o-dinheiro-nao-
falou-mais-alto.html 

 

 13 - FEV - 2012  

Barões do amianto condenados a 16 anos de prisão na Itália 

Ex-donos da Eternit terão também de indenizar a população local pela morte 
de 2.500 trabalhadores 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/baroes-do-amianto-condenados-
a-16-anos-de-prisao-na-italia.html  
 

 17 - FEV - 2012  

Dr. Rosinha defende o banimento do amianto no Brasil 

Condenação na Itália de dois ex-diretores da Eternit 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/dr-rosinha-defende-o-banimento-
do-amianto-no-brasil.html 

 

 17 - FEV - 2012  

SBPT repudia ordem judicial contra médico que pesquisa malefícios do 

amianto 

Indústria do amianto quer silenciar pesquisador Hermano Albuquerque de 
Castro, da Fiocruz 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/sbpt-repudia-ordem-judicial-
contra-medico-que-pesquisa-maleficios-do-amianto.html 

 

 05 - MAR - 2012  

CartaCapital recusa anúncio da Eternit a favor do amianto 

Saúde pública prevaleceu sobre poder econômico 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/cartacapital-recusa-anuncio-da-
eternit-a-favor-do-amianto.html 
  

 10 - MAR - 2012  

Amianto: Entidades e profissionais querem banimento já 

Documento se solidariza com Hermano de Castro 
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http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/amianto-entidades-e-
profissionais-querem-banimento-ja.html 

 

 08 - MAIO - 2012  

Operação Monte Carlo atinge lobby parlamentar do amianto: Perillo, 

Demóstenes e Leréia 

Grupo intermediou visita de presidente do Grupo Eternit a ministro Gilmar 
Mendes, no STF 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/operacao-monte-carlo-atinge-em-
cheio-lobby-parlamentar-do-amianto-perillo-demostenes-e-lereia.html 

 

 06 - JUN - 2012  

Apelo à Dilma sobre a Rio+20 e amianto: Schmidheiny, não! 

Condenado na Itália a 16 anos de prisão por desastre ambiental e morte de 
trabalhadores 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/apelo-a-dilma-sobre-a-rio-20-e-
amianto-schmidheiny-nao.html 

 

 22 - JUN - 2012  

Rio+20: “O futuro que queremos é sem amianto” 

Carta da Cúpula dos Povos ao STF 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/rio20-o-futuro-que-queremos-e-
sem-amianto.html 

 

 11 - JUL - 2012  

Centrais sindicais querem banimento do amianto 

Apoiam também Hermano Albuquerque de Castro, pesquisador que o lobby 
da indústria tenta calar 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/centrais-sindicais-querem-
banimento-do-amianto.html 

 

 05 - AGO - 2012  
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 Pelo banimento no Paraná: Amianto mata; o descaso, ajuda 

Nesta terça, na Assembleia Legislativa, entidades pedem a deputados que 
aprovem projeto 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/pelo-banimento-no-parana-
amianto-mata-o-descaso-ajuda.html 

 

 28 - AGO - 2012 

CUT ao STF: Amianto é questão de saúde pública e direitos humanos 

Banimento da fibra cancerígena 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/cut-ao-stf-banimento-do-amianto-
questao-de-saude-publica-e-direitos-humanos.html 

 

 10 - SET - 2012  

CartaCapital: Mandantes e cúmplices 

Audiências públicas no STF sobre o amianto 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/cartacapital-mandantes-e-
cumplices.html 

 

 10 31 - OUT - 2012 

STF decide se lei do uso controlado do amianto viola o direito 

constitucional à saúde 

Nesta quarta, a partir das 14h. Julga também outras duas ADIs sobre o uso 
da fibra cancerígena 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/lei-do-uso-controlado-do-amianto-
viola-o-direito-constitucional-a-saude-e-ao-meio-ambiente-equilibrado.html  

 

 10 - NOV - 2012  

Exposição Ambiental ao Asbesto: Avaliação do Risco e Efeitos na 

Saúde 

Direito de resposta 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/direitoderespostambet.html 
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 29 - NOV - 2012  

Promotor italiano que condenou donos da Eternit é por banir amianto 

aqui 

Nada é mais importante do que a saúde humana, salienta Raffaele 
Guariniello 

http://www.viomundo.com.br/entrevistas/o-promotor-que-condenou-na-italia-
os-donos-da-eternit-defende-o-banimento-do-amianto-no-brasil.html  

 

 04 - DEZ - 2012  

Fernanda Giannasi, André Caramante e Sakamoto, parabéns 

Estão entre os homenageados pela CNTU e pelo Prêmio Santo Dias de 
Direitos Humanos 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/fernanda-giannasi-andre-
caramante-e-leonardo-sakamoto-parabens.html 

 

 01 - MAIO - 2013  

Vitória contra o amianto: Justiça decide a favor da vida e do meio 

ambiente 

A mineradora Sama, do Grupo Eternit, terá de realizar uma série de medidas 
protetoras em São Félix do Amianto, Bahia, onde funcionou a primeira mina 
do país 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/amianto-vitoria-em-defesa-da-
vida-e-do-meio-ambiente.html 

 

 04 - MAIO - 2013  

Abrea: Presidenta Dilma, apoie a inclusão do amianto na lista de 

Roterdã! 

Apelo à presidenta Dilma Rousseff da Associação Brasileira dos Expostos 
ao Amianto pela inclusão do mineral cancerígeno na lista de substâncias 
tóxicas e perigosas da Convenção de Roterdã 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/abrea-presidenta-dilma-apoie-a-
inclusao-do-amianto-na-lista-de-roterda.html 

 

 06 - JUN - 2013  
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Tribunal condena barão do amianto a 18 anos de prisão: “Um hino à 

vida” 

Comemora o promotor sobre condenação na Itália do magnata suíço 
Stephan Schmidheiny, ex-proprietário da Eternit no Brasil 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/tribunal-de-turim-condena-barao-
do-amianto-a-18-anos-de-prisao-um-hino-a-vida.html 

 

 06 - JAN - 2014  

Amianto: Vítimas querem que Itamaraty tire prêmio de ex-dono da 

Eternit 

Ordem Cruzeiro do Sul outorgada por FHC a Stephan Schmidheiny, 
condenado pela morte de de trabalhadores e desastre ambiental 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/vitimas-do-amianto-querem-que-
governo-retire-ordem-do-cruzeiro-do-sul-de-ex-dono-da-eternit.html 

 

 09 - MAIO - 2014  

Fernanda Giannasi: “Brasil se engrandece com Eternit condenada” 

Morte do engenheiro Yura Zoudine por contato com o amianto 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/amianto.html 

 

 01 - SET - 2014  

Amianto: Deputados de Santa Catarina decidem nesta terça a proibição 

Se decidirem pelo banimento, será o sétimo Estado a banir a fibra 
cancerígena 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/amianto-deputados-de-santa-
catarina-decidem-nesta-terca-feira-proibicao.html  

 

 26 - NOV - 2014  

Eliane Brum: Romana e o bilionário do amianto, a dor que não 

prescreve 

A italiana que se tornou símbolo da luta contra a fibra assassina é uma das 
vítimas derrotadas por Stephan Schmidheiny no tribunal que envergonhou a 
Itália 
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http://www.viomundo.com.br/denuncias/eliane-brum-romana-e-o-bilionario-
amianto-dor-que-nao-prescreve.html 

 

 19 - ABR - 2015  

Ministério Público do Trabalho é premiado por atuação pró-banimento 

do amianto 

Da mais importante entidade mundial 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/mpt-ganha-premio-internacional-
por-atuacao-pelo-banimento-do-amianto.html  

 

 28 - OUT - 2015  

Presidente da Associação das vítimas do amianto no RJ é intimidado 

por defensores da fibra cancerígena 

Programa de proteção da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/presidente-da-associacao-das-
vitimas-do-amianto-no-rj-esta-sendo-intimidado-por-defensores-da-fibra-
cancerigena.html 

 

 30 - SET - 2016   

Mauro Menezes: Jornal da Globo usa termo não usual para designar o 

cancerígeno amianto, privando público da noção do perigo 

Seria para não relembrar que amianto causa câncer? 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/mauro-menezes-jornal-da-globo-usa-
termo-nao-usual-para-designar-o-cancerigeno-amianto-privando-publico-da-
nocao-do-perigo.html 

 

 18 - NOV - 2016   

Fernanda Giannasi alerta: Lobby do amianto tenta derrubar no STF leis 

que baniram a fibra assassina em SP 

Julgamento será no dia 23  

http://www.viomundo.com.br/denuncias/fernanda-giannasi-alerta-lobby-do-
amianto-tenta-derrubar-no-stf-leis-que-baniram-a-fibra-assassina-em-sp.html 

 

 13 - JAN - 2017 

Amianto: Na Coréia, manifestantes pedem fim da produção no Brasil 
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Em frente à embaixada, em Seul  

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/na-coreia-manifestantes-pedem-
o-fim-da-producao-de-amianto-no-brasil.html 

 

 30 - JAN - 2017  

Empresa infiltrou espião entre ativistas que combatem o amianto; 

mistério sobre quem pagou araponga pode ser desfeito em Londres 

Rob Moore e a K2, a serviço de quem? 

http://www.viomundo.com.br/?s=amianto 
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