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A CHEVRON-TEXACO

Poderão comprar seus tribunais
arbitrais, mas não poderão tapar a
verdade, aí está a devastação feita
pela Chevron na Amazônia. Este é o
maior ou um dos maiores desastres
ambientais da história do planeta.
Vamos demonstrar ao mundo a
mentira da Chevron,
vamos mostrar ao mundo a mão suja
desta petroleira.
Rafael Correa
Presidente da República
do Equador

NA AMAZÔNIA:
um crime ambiental de quase 30 anos
A campanha “A Mão Suja da Chevron”: a
resposta do Equador aos ataques da petroleira
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empresa transnacional
A
Texaco, comprada pela
Chevron em 2001, operou

no Equador de 1964 a
1990.
Extraiu milhões de barris de
petróleo sem utilizar os
métodos acordados no
contrato de exploração para
a preservação da natureza,
apesar de que os patenteava
e utilizava nos Estados
Unidos.
Ocasionou graves desastres
ambientais que nunca
remediou e que produziram
irreparáveis prejuízos aos
habitantes de uma zona da
Amazônia equatoriana que
tem um tamanho similar ao
território de El Salvador.
Demandada pelos cidadãos
equatorianos das zonas
contaminadas e condenada
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a pagar uma indenização, a
Chevron-Texaco se nega a
reconhecer sua responsabilidade. A empresa petroleira
fez caso omisso às sentenças
proferidas, realizou uma
campanha de desprestígio
internacional e empreendeu
processos arbitrais para
atribuir sua responsabilidade
ao Estado Equatoriano.
Frente aos ataques da transnacional, o Governo da
República do Equador
decidiu empreender uma
campanha internacional, “A
Mão Suja da Chevron”, para
se defender, e faz um chamado à comunidade internacional e aos jornalistas que
buscam a verdade para que
venham encontrá-la no
Equador.

CHEVRON-TEXACO

NA AMAZÔNIA:

Chevron-Texaco
polui para enriquecer

UM ECOCÍDIO SEM PRECEDENTES

A farsa da remediação da
Texaco

técnicas obsoletas, o que lhe
rendeu maiores benefícios
econômicos.

Chevron entre as
companhias mais
contaminantes do planeta
A Chevron ainda continua
contaminando. Esta
companhia privada está no
primeiro lugar entre as 90
corporações responsáveis
pela emissão de dois terços
dos gases contaminantes que
estão provocando o
aquecimento global do
planeta.
Segundo os cálculos do
pesquisador especialista em
mudanças climáticas e
escritor Richard Heede, a
Chevron-Texaco foi a
principal emissora de gases
de efeito estufa entre as
grandes corporações,
provocando 3,5% destas
emissões até a presente data.
Chevron contamina até mais
do que outras empresas de
maior tamanho, como a
também petroleira
estadunidense Exxon.

Lago Agrio, restos de sucata
abandonada pela Chevron-Texaco

Uma contaminação
deliberada e muito lucrativa

Apesar de que no acordo de
exploração a transnacional
se comprometia a utilizar as
tecnologias mais seguras da
época, isto nunca aconteceu.
No Equador, a Texaco
decidiu não empregar uma
tecnologia que tinha
patenteado e que diminuía
consideravelmente os
impactos negativos das
operações de hidrocarbonetos, embora já a utilizasse
nos Estados Unidos. A
transnacional decidiu
deliberadamente aplicar
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Durante os anos em que a
Texaco esteve no Equador,
perfurou e operou 356
poços de petróleo e abriu
pelo menos 1.000 piscinas
na selva, algumas de forma
clandestina, onde se arrojavam resíduos de todo tipo,
como petróleo bruto, águas
e lodos tóxicos. O conteúdo
contaminante de certas
piscinas era incendiado
junto à vegetação em um
perímetro de 200 metros em
torno do local. No processo,
além dos gases
contaminantes lançados à
atmosfera, contaminavam-se as águas e terras, o
meio ambiente e qualquer
ser vivo nas proximidades.
A Chevron lançou aos rios e
vias uma quantidade
incalculável de petróleo e
substâncias contaminantes.
A empresa inclusive quis
convencer os moradores de
que as águas contaminadas
pelo petróleo os tornariam
mais fortes e que eram ricas
em vitaminas e minerais,
causando graves danos à
saúde de muitas pessoas
que, em sua boa fé, acreditaram nestas mentiras.

Afetado pela contaminação da Chevron-Texaco em Sucumbíos – Equador.

Um ecocídio sem
precedentes na história

navio petroleiro Exxon
Valdez, e o dobro do navio
Prestige, que afundou nas
No Equador, a Chevron-Tex- costas espanholas.
Mais de 2 milhões de
aco produziu um dos mais
graves crimes ambientais da hectares da Amazônia
equatoriana foram afetados
história. A transnacional
petroleira é responsável pelo ao longo de quase 30 anos de
contaminação por uma única
vazamento de pelo menos
15.8 bilhões de galões (59.9 companhia, que agiu de
bilhões de litros) de resíduos maneira impune, violando os
padrões mínimos de proteção
de petróleo e 28.5 milhões
ambiental e que hoje se nega
de galões (108 milhões de
a reconhecer suas ações: a
litros) de petróleo bruto na
Texaco (hoje Chevron).
Amazônia.
Uma tragédia quatro vezes
maior do que o vazamento
nas costas do Alasca do
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Em 1995, a Texaco assinou
um Plano de Ação de
Remediação no qual se
comprometeu a limpar
apenas 264 piscinas das
1.000 identificadas até a
data, abertas pela companhia. Contudo, nenhuma
remediação efetiva foi
operada pela empresa
estadunidense, nem sequer
nas 162 piscinas que
afirmou ter limpado.
Como “remediação” a
empresa dissimulou centenas de piscinas de resíduos
tóxicos, cobrindo-as com
uma camada superficial de
matéria orgânica, deixando-as no mesmo estado
contaminante. Até hoje,
estas piscinas continuam
contaminando o solo e as
águas da Amazônia equatoriana, o que pode se observar perfeitamente cada vez
que chove e aflora a
contaminação ou cavando
uns poucos centímetros.

CHEVRON-TEXACO

TENTA ATRIBUIR SUA CONDENAÇÃO

Um julgamento histórico que a
Chevron se nega a reconhecer

AO POVO EQUATORIANO

José Medardo Zhingre, habitante de
Shushuﬁnd, afetado pela
Chevron-Texacoco.

Lago Agrio – águas contaminadas por um “pescoço de ganso” nas imediações de uma piscina da Chevron-Texaco

El Estado ecuatoriano
nunca processou Chevron

A Chevron argumenta que:

Equador argumentou que:

A transnacional levou o
Estado equatoriano perante
vários tribunais internacionais de arbitragem, com a
intenção de atribuir sua
responsabilidade ao Estado
equatoriano e evadir sua
obrigação de cumprir a
condenação. O mais recente
deles data do ano 2009 e é
conhecido como o caso
“Chevron III”, pelo que a
empresa demandou o
Estado equatoriano perante
a Corte Permanente de
Arbitragem da Haia.

1. Na sentença dos tribunais
equatorianos se viola o Tratado
Bilateral de Promoção e
Proteção de Investimentos
(TBI) subscrito entre o
Equador e os Estados Unidos.
2. A empresa não tem responsabilidade pelos impactos
ambientais na Amazônia
depois de sua operação no
Equador, visto que foi liberada
pela Acta de Finiquito (Ata de
Cancelamento) de 1998.

1. O Tribunal de Arbitragem
da Corte não era competente,
visto que o Tratado Bilateral
de Investimentos entre o
Equador e os Estados Unidos
foi assinado em 1993 e entrou
em vigor em 1997 (ambas as
datas posteriores ao fim dos
investimentos da Texaco no
país).

3. Foi a Petro-Ecuador e não a
Texaco a empresa que contaminou.
Frente a estes argumentos
falsos, a defesa do
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2. A Chevron-Texaco nunca
foi liberada de sua responsabilidade frente aos cidadãos
afetados como o confirmou o
laudo parcial do Tribunal de
17 de setembro de 2013.

Um julgamento que a Chevron
se nega a reconhecer

A empresa Texaco deixou o
país em 1992. Em 1993, as
populações locais se organizaram para exigir reparações pelos danos ambientais e sociais causados pela
empresa estadunidense.
Foram elas e não o Governo
equatoriano que demandaram a Chevron-Texaco.
Um primeiro processo
judicial iniciou nos Estados
Unidos no ano 1993. Este
foi obstaculizado por dez
anos pela Texaco, que

insistia em trasladar o caso
a uma corte equatoriana que
estimava serem “idôneas”
para conhecer o caso. Em
2002 as cortes estadunidenses terminaram aprovando o traslado, e a
Chevron-Texaco se comprometeu a respeitar as
decisões das Cortes do
Equador sobre o caso. Antes
de ser proferida a sentença
em primeira instância (em
2011), a Chevron denunciou
que os tribunais equatorianos eram corruptos e apelou
contra a sentença perante a
Corte Nacional de Justiça
do Equador. Não obstante, o
processo seguiu seu curso e
a sentença em cassação
obrigou a Chevron a pagar
9,5 mil milhões de dólares.
A transnacional petroleira
fez uma guerra suja de
desqualificação das instituições equatorianas, mas
mesmo assim acudiu
perante a Corte Constitucional no final de 2013 (última
instância no Equador), pelo
que o caso ainda está
pendente de ser resolvido
definitivamente no país.
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A Chevron ataca o
Equador
Em sua ânsia de atribuir sua
condenação ao Equador, a
Chevron demandou o Estado
três vezes perante tribunais de
arbitragem.
Chevron I: em 2004, a Chevron
demandou a PETROECUADOR em Nova York
argumentando que as partes
não operadoras do Consórcio
formado no Equador deviam
indenizar o operador (Texaco)
por qualquer sentença que
fosse proferida contra a
companhia e relacionada com
as atividades desenvolvidas. O
Equador ganhou o caso.
Chevron II: em 2006, a
Chevron demandou o Estado
equatoriano perante a Corte
Permanente de Arbitragem de
Haia por descumprimento do
TBI subscrito em 1993 entre o
Equador e os Estados Unidos e
pelo atraso indevido no
processo judicial equatoriano.
O Equador foi condenado a
pagar 96 milhões de dólares,
mas solicita a anulação do
laudo.
Chevron III: em 2009, a
Chevron demandou o Estado
equatoriano perante a Corte
Permanente de Arbitragem da
Haia por descumprimento do
TBI subscrito em 1993 com os
Estados Unidos, descumprimento da Acta de Finiquito de
1998 (que liberava a Texaco de
suas responsabilidades frente
ao Estado), responsabilidade
da PetroEcuador no dano
ambiental. O caso segue seu
curso.

A CAMPANHA SUJA DA

CHEVRON-TEXACO
Hoje, a empresa Chevron
tenta de qualquer modo
passar a multa a que foi
condenada ao Estado
Equatoriano. Quer que
seja o Estado, ou seja, o
povo equatoriano, quem
pague pelo desastre
ambiental causado pela
Texaco. Difunde uma
propaganda diária na
qual declara que a
responsável pelos danos
ambientais é a empresa
estatal PetroEcuador.
Não lhe importam as
evidências que o próprio
Presidente Rafael Correa
foi capaz de comprovar e
mostrar ao mundo. Pouco
lhe importa que os
cidadãos afetados,
testemunhas e vítimas dos
danos ambientais demandem a Chevron-Texaco e
nunca tenham demandado
a PetroEcuador. Mente
descaradamente.
Ricardo Patiño Aroca,
Chanceler do Equador,
evento sobre o caso
Chevron na ONU, Nova
York, 25/09/2013

As prácticas antiéticas da Chevron

Captura del cortometraje “nous ne sommes pas d’accord”

As práticas antiéticas da
Chevron

A Chevron e seus advogados desenvolveram práticas
antiéticas de intimidação
com as pessoas ou consultoras que estavam trabalhando
com os demandantes da
Amazônia equatoriana.
Assim aconteceu com a
Stratus Consulting contratada pelos demandantes e que
também realizava trabalhos
para o Governo dos Estados
Unidos. A transnacional
petroleira mandou uma carta
à Agência dos Estados
Unidos de Proteção Ambiental para que a consultora
não fosse elegível para
contratos e, através dessa
intimidação, conseguiu que
a consultora se retratasse de
tudo o que tinha dito sobre a
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#WeDisagree

contaminação na Amazônia
equatoriana.
A Chevron tentou subornar,
sem sucesso, o juiz Nicolás
Zambrano da Corte Provincial de Sucumbíos, quem
finalmente emitiu a sentença
histórica contra a petroleira.
Contudo, conseguiu “comprar” o ex-juiz Alberto
Guerra, quem trabalhou na
mesma Corte de Sucumbíos
e foi utilizado pela Chevron
como testemunha principal
em todos os processos
iniciados pela transnacional
apesar de ser uma pessoa
corrupta e de pouca fiabilidade. A Chevron ofereceu
ao Sr. Guerra cerca de USD
300.000 em benefícios
econômicos.

#WeDisagree

A guerra suja política da
Chevron nos Estados
Unidos contra o Equadorr
A Chevron levou a cabo uma
guerra suja contra o Equador
utilizando todo tipo de
artimanhas para não enfrentar
sua responsabilidade por
contaminar a Amazônia. De

fato, a transnacional petroleira
desembolsa cada ano milhões
de dólares em uma campanha
midiática e política contra o
Estado equatoriano.
Em suas tentativas de chantagem, a Chevron tem feito um
lobbying constante no
Departamento de Estado dos
Estados Unidos para tentar
que não se renovem as
9

preferências tarifárias com o
Equador.
A transnacional petroleira
também pressiona o Departamento de Estado dos Estados
Unidos para que se publiquem
informes críticos em matéria
de Direitos Humanos contra o
Equador.

AS MENTIRAS DA

CHEVRON-TEXACO
A Chevron mente dizendo que o Governo interferiu
no processo judicial equatoriano
A Chevron diz...: “A
interferência do
Governo equatoriano
no julgamento contra
a Chevron foi
vidente”

E a verdade é que: escutar as
preocupações das e dos
cidadãos é um dever das
autoridades. Porém, isto não
implica nem supõe nenhuma
prova de ingerência no
aparelho judicial. De fato,
representantes dos anteriores
governos mantiveram onze
reuniões oficiais com representantes da Chevron. Nestas
entrevistas estiveram
presentes nada menos que
dois Presidentes, um
Vice-Presidente, dois ministros de Energia, um ministro
do Interior e um Procurador.
Mas então não se falou nunca
de “interferência no julgamento”. A dupla moral é obvia.

A Chevron mente sobre os danos ambientais que causou
A Chevron diz...:
“A Texaco Petroleum
Company foi sócio
minoritário (37.5%) em
uma operação conjunta
com a CEPE (atual
Petroecuador) (62,5%)”
A Chevron diz...:
“Qualquer
impacto ambiental na
área do extinto consórcio
é de responsabilidade
exclusiva da Petroecuador, que há mais de 20
anos continua
operando aí”

A Chevron mente sobre sua suposta liberação de
suas responsabilidades
A Chevron diz...: “As
autoridades da
República do Equador
aprovaram a remediação e liberaram a
TexPet de qualquer
responsabilidade
ambiental, passada e
futura”

E a verdade é que…: a TexPet
nunca foi “liberada”. Em
1998, o governo de Jamil
Mahuad assinou uma Acta de
Finiquito que liberou a
Texaco de qualquer demanda
do governo Equatoriano, mas
não da que pudesse ser
apresentada por particulares.
O acordo de cancelamento
dava por terminada a relação
entre o Estado e a Texaco.
Não era uma renúncia em
nome de terceiros.
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E a verdade é que: isto não muda nada a
responsabilidade da Texaco. Dentro do
consórcio, a Texaco era a única
responsável pela exploração petroleira. A
CEPE não explorava nenhum poço nem
era responsável pela exploração dos
mesmos.
E a verdade é que…: não faltam testemunhas que podem dar depoimentos dos
danos passados. Tampouco faltam os
poços que a PetroEquador nunca
explorou, onde se pode comprovar sem
dificuldade os danos ambientais que são
responsabilidade da Chevron-Texaco.
De fato, em 2008, o próprio porta-voz
internacional da Chevron, Kent
Robertson, reconheceu que a Chevron
não nega “a presença de contaminação e
(…) que houve impactos pela mesma”.
Do mesmo modo, Adolfo Callejas,
advogado equatoriano da Chevron, disse
que “os danos existem, há material
contaminante”.

A Chevron mente até sobre os laudos arbitrais
A Chevron diz...:
“O Tribunal da Haia
exime a Chevron de
responsabilidade por
reclamações ambientais
no Equador”

A verdade é que: com total falta de ética e
transparência, a Chevron diz que a companhia foi eximida de reclamações ambientais no Equador, o qual é absolutamente
falso. O laudo parcial do Tribunal da Haia
no caso “Chevron III” não alude sequer ao
tema dos danos ambientais! Contudo,
certos meios de comunicação fizeram eco
desta mentira.
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O RASTRO DA

CHEVRON-TEXACO

NO MUNDO
Estão em guerra a Bolívia
e o Paraguai. Os dois
povos mais pobres da
América do Sul, os que
não têm mar, os mais
vencidos e despojados, se
aniquilam mutuamente
por um pedaço de mapa.
Escondidas entre as
dobras de ambas as
bandeiras, a Standard Oil
Company [hoje Chevron-Texaco] e a Royal
Dutch Shell disputam o
possível petróleo do
Chaco
A Guerra do Chaco
(1932-35) deixou um
saldo de aproximadamente 150 mil vítimas
entre os dois lados. Nunca
se encontrou uma gota de
petróleo na região em
disputa.
Eduardo Galeano

Chevron-Texaco compensa com
uma pizza a cada família

afectada pelos danos

ambientais que causaram nos
estados unidos feb-2014

A história da Chevron-Texaco se remonta a fins do
século XIX e o boom
petroleiro nos Estados
Unidos, quando era parte da
onipotente companhia
petroleira Standard Oil de
John D. Rockefeller, quem
foi o homem mais rico da
história moderna.
Os crimes ambientais que a
Texaco, hoje Chevron,
causou no Equador não
foram os primeiros, e ainda
hoje continua a transnacional petroleira contaminando e
violando os direitos
humanos em vários lugares
do mundo. À continuação,
mencionaremos alguns
casos.
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A Standard Oil pressionou o
governo dos Estados Unidos
a entrar na I Guerra Mundial
com a finalidade de se
apropriar das reservas de
petróleo existentes nos
territórios ultramarinos dos
impérios coloniais do
momento.
A Texaco colaborou na
Guerra Civil espanhola
fornecendo petróleo ao
bando de Francisco Franco,
apesar da proibição federal
dos Estados Unidos. De
igual forma, a transnacional
petroleira apoiou os nazistas
alemães.
Mais recentemente, a
Chevron-Texaco participou
na violação de direitos

Chevron e ocuparam uma
plataforma petrolífera.
Diretores da companhia
foram acusados de permitir
um assalto por parte de
tropas nigerianas, onde
morreram dois manifestantes e muitos outros foram
presos.
Nos Estados Unidos, em
1970, a Chevron recebeu a
maior condenação neste país
por um caso relacionado
com contaminação. Um júri
de Nova Orleans declarou a
petroleira culpada de 900
cargos criminais por ter
falhado nas normas de
segurança de 90 poços de
Gayle McLaughlin, Prefeita de
Richmond, denuncia a Chevron pela
petróleo bruto.
contaminação em Richmond.
A Chevron tem uma forma
absurda de pretender
solucionar os desastres
humanos. Na Colômbia,
ambientais que provoca.
segundo o pesquisador
Hernando Calvo Ospina, no Como desculpa por uma
final dos anos 80 do século grande explosão em um
passado, nos terrenos desta poço de gás natural na
Pensilvânia (Estados
transnacional foram
Unidos) em fevereiro de
treinados milhares de
2014, onde morreu uma
paramilitares que depois
pessoa e, posteriormente,
seriam utilizados para
demorou cinco dias em
“limpar” de obstáculos as
apagar o incêndio provocaatividades da petroleira.
do, a companhia ofereceu
Ditos paramilitares foram
cupões aos habitantes
usados como mercenários
para proteger as instalações próximos à zona afetada
pela contaminação do ar
da Texaco, realizando uns
para trocar por pizzas e
40 massacres de agriculrefrigerantes.
tores.
Na Birmânia, a Chevron foi
Na Nigéria, em 1998, os
duramente criticada por sua
moradores do Delta do
implicação na violação de
Niger se opuseram às más
direitos humanos desde
práticas ambientais da
13

meados dos anos 90,
produto da exploração de
gás natural e o gasoduto de
Yadana. De fato, segundo a
organização Earthrights, a
Chevron permite que os
soldados que protegem suas
instalações realizem
execuções extrajudiciais,
submetam a trabalho
forçado os habitantes
próximos ao gasoduto e
violentem sua propriedade
privada. Por não falar do
apoio que para a ditadura da
junta militar birmanês
significam os benefícios
obtidos de seus negócios
com a Chevron.
Por último, mencionar que
muitas organizações de
Direitos Humanos criticaram a construção de um
oleoduto com a participação
da Chevron entre Camarões
e Chad e que, graças aos
investimentos recebidos, o
governo deste último país
estivesse comprando armas
para reprimir seu povo.
A transnacional petroleira
respondeu da seguinte
maneira a um informe de
Anistia Internacional:
“queremos deixar claro
nosso apoio aos direitos
humanos que articulamos ao
estilo da Chevron”.
Já pudemos comprovar que
o estilo da Chevron em
relação aos direitos
humanos é a sua violação
em muitas ocasiões.

MAPA DA PRESENÇA
DA CHEVRON-TEXACO
NO MUNDO
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Conﬂitos em que participa chevron
Resistência as Violações dos dereitosos humanos pela
Chevron e comitês de apoio o Ecuador
Crimes ambientais de Chevron

Fonte: Elaboração própia
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NO MUNDO INTEIRO
APOIAM O EQUADOR

Apoio ao Equador no festival Mundial das Juventudes e os Estudantes

Danny Glover mostra seu apoio ao Equador em Lago Agrio.

A campanha em defesa do
Estado equatoriano tem tido
um eco muito favorável no
mundo inteiro. Entre
setembro de 2013 e março
de 2014, 53 Comitês de
apoio ao Equador se conformaram no mundo inteiro e
vários estão em processo de
formação. Seus membros
vêm de horizontes diversos:
organizações ambientalistas,
de amizade com a América
Latina, de Direitos
Humanos, movimentos e
partidos políticos de várias
tendências, organizações de
migrantes, sindicatos de
trabalhadores, etc. Todos os

personalidades locais ou
internacionais. Entre outros
podemos citar: o astronauta
italiano Umberto Guidoni,
os franceses Jean-Luc
Mélenchon, Corinne Lepage
e Eva Joly, todos parlamentares europeus e ex-candidatos à Presidência desse país
e o filósofo Alain Touraine,
o cantor espanhol Luis
Eduardo Aute, os chilenos
Tomás Hirsh, Marco
Enriquez Ominami e Camila
Vallejo, a deputada dominicana Guadalupe Valdez, o
cantor cubano Silvio
Rodríguez, os venezuelanos
Rodrigo Cabezas, ex-Presi-
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dias somos informados de
novas ações: marchas na
Rambla de Barcelona ou nas
ruas de Bruxelas, plantão
em frente da sede da
Chevron em Paris, passeio
ciclístico em Caracas,
concurso de artes plásticas
em Santo Domingo, concerto de apoio em Santiago de
Chile, Fórum na Universidade de Toronto, não faltam
as iniciativas para dar a
conhecer o caso e dizer à
Chevron que o mundo não
está cego.
Em muitos casos, estes
Comitês contam com a
participação ativa de

dente do Parlatino e Ana
Elisa Osorio, ex-Ministra do
Meio ambiente da Venezuela e atual parlamentária, a
ativista índia Vandana
Shiva, os músicos do grupo
boliviano Los Kjarkas, o
cantor alemão Diether
Dehm, o Prêmio Nobel da
Paz argentino Adolfo Pérez
Esquivel, o filósofo e
ideólogo da teologia da
libertação brasileiro Leonardo Boff, a parlamentar
salvadorenha Lourdes
Palacios, o filósofo mexicano Fernando Buen Abad, o
ex-prefeito de Londres Ken
Livingstone, o escritor
17

irlandês Hugh O’ Shaugnessy, o ex-Presidente da
República de Portugal
Mario Soares. Vários deles
viajaram ao Equador para
evidenciar perante as
câmaras do mundo o dano
provocado pela Chevron-Texaco na Amazônia
equatoriana. Muitos escreveram colunas e deram
entrevistas sobre o tema
para que em seus respectivos países e ao redor do
mundo se conheça a
verdade da contaminação
sem precedentes deixada
por esta companhia e para
denunciar a campanha suja
que a Chevron realiza
contra o Estado equatoriano.
Cabe ressaltar que os
parlamentares membros dos
Comitês de apoio conseguiram que seus respectivos
Parlamentos aprovem
moções de apoio ao Equador. É o caso notório das
moções de apoio da Câmara
de Deputados da República
Dominicana e do Parlatino,
ambas aprovadas por
UNANIMIDADE.
Por todas estas amostras de
apoio e por todas as que
virão, queremos dizer
OBRIGADO

PERSONALIDADES DE

TODO O MUNDO

MOSTRAM SEU APOIO

“Tinha informações,
mas vim veriﬁcar
diretamente os danos
brutais que a Chevron
provocou à natureza,
a Chevron faz isto em
todas as partes do
mundo”.

“Os dejetos tóxicos e o
petróleo daniﬁcaram a
vida desta comunidade e
enquanto existirem não
haverá justiça, os recursos
sem dúvida devem estar
disponíveis para
remediar isto”.

“Não é um acidente, eles
agiram sabendo que
estavam fazendo dano às
pessoas. É um Crime,
crime contra a
humanidade”.

Danny
Glover

Emir
Sader

Jean Luc
Mélenchon

Actor y
Militante

Sociologo y
Antropologo

“Quando estava parada no
meio dessa piscina, me vieram
à mente os valores que minha
família me inculcou: respeito e
responsabilidade. Dou meu
apoio ao povo equatoriano,
para que Equador possa ter
terra limpa e não
contaminada”.

Eurodiputado

“É extremamente triste ver o que
somos capazes de fazer em nosso
ambiente e com nossa gente e
farei tudo o que estiver a meu
alcance para apoiá-los em seus
esforços a reclamar esse
pedacinho do Equador”.

Mia
Farrow
Actriz

“O que acontece com o
Equador, acontece com a
Venezuela, acreditamos na
pátria grande”.
Ana Elisa
Osorio

Alexandra
Cousteau

“Não é somente um gravíssimo atentado à Amazônia
equatoriana, mas também ao
equilíbrio ecológico planetário
e não somente isso, mas um
brutal ataque à economia de
um país soberano!”.

Nieta del Biólogo
marino Jacques
Cousteau

Luis Eduardo
Aute
Cantautor

Diputada de
Venezuela

Para ver a lista completa
das personalidades que apoiam o
Equador em sua causa, entre a
http://apoya-al-ecuador.com/pt-pt/
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