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12.1 CONGRESS VIDEO PRESENTATIONS

1. White Dust and Lies.
From Australia/1998
By Barvara Hush
Running Time: 15 minutes
A touching history of asbestos in Australia and its fatal consequence: mesothelioma.
This film was written and directed by the daughter of an asbestos victim who had
worked with asbestos and died from mesothelioma. This close-knit family was torn
apart by his death.

Poeira Branca e Mentiras.
Produzido na Austrália/1.998
Por Barvara Hush
Tempo de Exibição: 15 minutos
Uma comovente história sobre o amianto na Austrália e sua fatal conseqüência: o
mesotelioma. Este filme teve o roteiro e direção da filha de um trabalhador do amianto,
chefe de família muito unida, que morreu de mesotelioma.

2. Breath Taken. The Landscape and Biography of Asbestos.
From USA/1990
By Bill Ravanesi
Running Time: 36 minutes
Several interviews with former asbestos workers from the Johns Manville factory in
New Jersey are shown. Interviews with experts such as Dr. Irving Selikoff from the
Mount Sinai Medical Center and Barry Castleman are included. The writer and director
of this video, Bill Ravanesi, is the son of an asbestos victim.

Perdendo o Fôlego. Um Panorama e a Biografia do Amianto.
Produzido nos Estados Unidos/1.990
Por Bill Ravanesi
Tempo de Exposição: 36 minutos
Diversas entrevistas com ex-trabalhadores da Johns Manville e também especialistas,
tais como Dr. Irving Selikoff do Hospital Mount Sinai, são apresentadas, falando sobre
o amianto nos Estados Unidos. O roteirista e diretor do vídeo, Bill Ravanesi, é filho de
uma vítima do amianto.

3. Asbestos is Still a Killer.
From UK
By GMB – General Municipal Boilermaker Union
Running Time: 6 minutes
This video provides useful information about how to detect the different uses and types
of asbestos and how workers can prevent exposure to asbestos.

Amianto é Ainda um Assassino.
Produzido no Reino Unido
Por GMB – Sindicato Geral Municipal dos Operadores de Caldeira
Tempo de Exibição: 6 minutos
Este vídeo fornece informações úteis sobre como detectar os diferentes usos e tipos de
amianto e como os trabalhadores podem se prevenir da exposição ao amianto.

4. Asbestos in São Caetano do Sul.
From France/2000
By Louis Carzou from the TV 2
Running Time: 3 minutes
This television documentary by French TV examines the consequences of asbestos use
in São Caetano do Sul, an industrial village in greater São Paulo/Brazil. The program
focuses on the story of one asbestos victim, a former employee of the French
multinational Saint–Gobain.

Amianto em São Caetano do Sul.
Produzido na França/2.000
Por Louis Carzou da TV 2
Tempo de Exibição: 3 minutos
Reportagem da televisão francesa sobre as conseqüências do amianto em São Caetano
do Sul, cidade industrial da Grande São Paulo, Brasil, apresentando a história de uma
das vítimas do amianto por conta da ação negligente da empresa multinacional francesa
Saint-Gobain.

5. The War against Cancer: Heroes and Villains.
Presented by GNT
Running Time: 25 minutes
The tragic story of the victims from Leeds, England who, through the negligence of
Turner & Newall Co., contracted fatal asbestos diseases. Several experts are
interviewed, including Richard Peto and Samuel Epstein. They present divergent
opinions about cancer as a political as well as scientific issue.

A Guerra contra o Câncer: Heróis e Vilões.
Apresentado pela GNT
Tempo de exposição: 25 minutos
A trágica história das vítimas de Leeds na Inglaterra, que, por conta da negligência da
empresa Turner & Newall, contraíram doenças relacionadas ao amianto, morrendo após
alguns meses este vídeo ser produzido. Alguns especialistas também foram
entrevistados, especialmente Richard Peto e Samuel Epstein, dando depoimentos sobre
seus diferentes enfoques sobre o câncer ser ou não uma questão política, como
defendida por este, e não somente científica, como afirmada por aquele.

6. Asbestos Kills! This is only a question of time.
From Brazil
By CUT – Central Única dos Trabalhadores
Running Time: 17 minutes
This tape aims to inform and mobilize Unionists and Workers to ban asbestos.

Amianto Mata! É somente uma Questão de Tempo.
Do Brasil
Por CUT- Central Única dos Trabalhadores
Tempo de exibição: 17 minutos
Este vídeo objetiva informar e mobilizar Sindicalistas e Trabalhadores para o banimento
do amianto.

7. Safety at Work – Asbestos: Warning at the Workplaces.
By Interconnection Ltda. / Revista CIPA(Brasil)
Running Time: 17 minutes
This video shows in a practical way how to avoid asbestos risks at the workplace,
informing workers how to recognize asbestos or materials containing asbestos in
different products and places, warning them how to protect themselves against the risks
of exposure to this harmful product.

Segurança no Trabalho – Asbesto: Conscientização nos Locais de Trabalho
Workplaces.
Por Interconnection Ltda. / Revista CIPA(Brazil)
Tempo de exibição: 17 minutos
O vídeo mostra de uma maneira prática como prevenir os riscos do amianto no ambiente
de trabalho, informando aos trabalhadores como reconhecer o amianto ou materiais que
o contenham em diferentes produtos e locais, alertando-os como se proteger dos riscos
de tão perigoso produto.

8. "The Big Clean-UP" - a film about the removal of asbestos.
By Niels Frandsen Productions (Denmark)
Running Time: 20 minutes
This video shows safe working practices for removing asbestos materials used in
insulation, on rooves and for general covering uses. Even though asbestos was banned
in Denmark in the early 1980's many asbestos-containing materials remain throughout
the Danish infrastructure.

"A Grande Limpeza" - um filme sobre a maneira de remover o amianto.
Por Niels Frandsen Productions (Dinamarca)
Tempo de exibição: 20 minutos
O vídeo mostra práticas seguras para remover amianto usado em isolamento térmico,
coberturas e outros usos para revestimento. Embora o amianto tenha sido banido na
Dinamarca no início dos anos 80, ainda há grandes quantidades de amianto para ser
removido, já que o mesmo foi amplamente utilizado no passado nas construções em
geral por suas características de resistência e isolamento térmico.

9. Alice - A Fight for Life.
From UK/1982
By Yorkshire Television
Running Time:
hours
The television program, Alice: A Fight for Life, was made by Yorkshire Television,
England in 1982. The documentary told the story of Alice, a forty-seven year old
mother of two who was dying of mesothelioma. The programme challenged the widely
held belief that asbestos-related diseases was a thing of the past. Research in Britain and
other countries revealed that the industrial holocaust caused by asbestos was far from
over. The program makers travelled the world filming the condition of asbestos
sufferers in South Africa, Canada, the USA and Australia. A year after this program was
transmitted in Britain, the government was spurred into action and introduced tougher
exposure limits.

Alice - Uma Luta pela Vida.
Por (Reino Unido)/ 1982

10. Asbestos........Listen to Those Who Know
By Asbestos Diseases Society Inc. (Australia) - May/93.
Running Time: 20 minutes
This program was produced by Alcoa of Australia for the Asbestos Diseases Society to
help educate people about asbestos and where asbestos-containing products were used.
It discusses mesothelioma and presents moving personal histories of asbestos victims in
Australia.

Amianto.................Ouça aqueles que conhecem
Por Asbestos Diseases Society Inc. (Sociedade das Doenças do Amianto) (Austrália)
Tempo de exibição: 20 minutos
Este programa foi produzido pela empresa Alcoa da Austrália para a Associação das
Doenças do Amianto para ajudar na educação das pessoas sobre o amianto e o
mesotelioma, reconhecendo onde o amianto pode estar e ouvindo comoventes
depoimentos pessoais de vítimas do amianto na Austrália.

