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Brasília, 03 de agosto 2021. 

Ao Exmo. Sr.  

FIRAS HASSAN HASHIM AL HAMMADANY 

Embaixada da República do Iraque, 

 

Exmo. Sr.  

 

FENAVAL – Federação Nacional das Empresas de Transporte de Valores, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 10.948.707/0001-88, estabelecida na SAUS Quadra 01, Lote 1, Bloco “M”, Sala 1002, Asa Sul, 

Brasília/DF, em nome de seus sindicatos associados e respectivas empresas, bem como de seus 

dirigentes e funcionários, vem respeitosamente dirigir a V.Exa. nossas profundas condolências e 

manifestação de apoio aos nacionais Iraquianos integrantes da Comunidade Étnico-Religiosa Yazidi, 

pela recordação, nesta data, do 7º ano do Genocídio promovido por elementos engajados no grupo 

terrorista denominado Estado Islâmico do Iraque e do Levante (DAESH). 

 

O cometimento de atos abomináveis contra a Comunidade Yazidi, envolvendo extermínio de jovens, 

crianças e idosos, escravidão sexual, sequestros, estupros sistematizados, tráfico de órgãos humanos e 

outros atos indescritíveis de crueldade, classificados pelo ONU como Genocídio, não devem jamais ser 

menosprezados ou esquecidos, sendo dever de toda a comunidade internacional o apoio, suporte e 

proteção aos sobreviventes e membros da Comunidade Yazidi, a fim de que possam restabelecer 

condições de vida dignas, com segurança, sustentabilidade e liberdade de culto. 

 

Rogamos a V. Exa. que transmita ao seu Governo e aos membros da Comunidade Yazidi em seu País 

nossa manifestação de apoio e de recordação. 

 

“Quando os bons se calam, o mal prevalece” – Edmund Burke 

 

Respeitosamente, transmitimos nossos protestos de consideração e estima, 

 

FENAVAL – FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES 

Ruben Schechter – Presidente Executivo 


