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Carta de Syed Aamir Raza Hussain, a propósito do lançamento 

do filme TIGERS: 

Toronto, Canadá, 2014 

É muito estranho ver Emraan Hashmi interpretando Ayan neste filme, 

contando a história do meu tempo como um Tigre Nestlé e como 

minha vida desmoronou quando o médico Dr. Diamond Emmanuel 

(interpretado por Satyadeep Misra) abriu meus olhos para o custo 

humano do que eu estava fazendo. 

 

Você pode assistir a este filme por causa de Baby Milk Action/IBFAN e 

Andy Paterson (o produtor). Eu não acreditava que esse filme seria 

feito quando eles me propuseram. 

Eu respondi suas perguntas. Eu respondi aos seus emails. Eu escutei 

educadamente ao telefone o que eles me questionavam. Mas eu 

estava pensando que isso nunca iria acontecer. Mas eles são pessoas 

dedicadas e o filme existe. 

Devo dizer que o filme é muito correto e estou muito satisfeito que 

em 90 minutos eles contaram a minha história. Mas há muita coisa 

que eles não poderiam contar. 

 

Eu não sou um super herói que apareci de repente e fiz todas essas 

coisas. Temos um sistema familiar amplo no Paquistão e quando 

decidi e expliquei à minha família que isso era o que eu ia fazer, 

desde o começo eles me apoiaram. Mesmo meu pai não sendo um 

advogado profissional, ele me ajudou muito a redigir uma petição 

legal, para iniciar uma briga juridica com a Nestlé. Dr. Diamond 

Emmanuel explicou os efeitos da mamadeira para mim e me ajudou 

com as informações para finalizar a petição e fazer a denúncia. 

Vocês viram no filme como nos sentimos ameaçados naquele 

momento. Mas devo dizer que isso durou meses. Nós estávamos todo 

o tempo nos escondendo. Foi muito tenso e assustador. Mas minha 

família sempre me apoiou. 

Minha mãe me apoiou, mesmo em seus últimos momentos em que 

não me via desde que saí do Paquistão e sabia que não me veria 

novamente. Ela teve câncer e não conseguiu o tratamento que 

precisava porque ela era minha mãe. Mas ela falou comigo ao 

telefone naquele estágio final e ainda me encorajou. Depois da morte 

de minha mãe, a pessoa que cuidava da família, meu pai, faleceu 
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apenas três meses depois. Isso foi muito difícil. Toda a família ficou 

em choque.  

Este filme é uma homenagem ao meu pai e minha mãe que cuidaram 

da minha esposa e dos meus filhos quando nos separamos. E depois 

que eles faleceram, meus irmãos assumiram a responsabilidade de 

cuidar da minha família. Minha família perdeu o negócio de 

suprimentos médicos. Tiros foram disparados contra a nossa casa. 

Recebemos cartas ameaçadoras. Eu havia mudado com minha família 

para outra cidade no Paquistão e eles ficaram escondidos. 

Quando saí do Paquistão e vim para o Canadá, minha filha Shabi não 

tinha nem dois anos e meu filho Mohammed tinha apenas quatro 

anos. Shabi não se lembra de mim no Paquistão. Nós falávamos ao 

telefone, é claro, mas quando ela me conheceu eu era um estranho 

para ela. O filme ajuda-a a entender mais sobre a luta em que 

estivemos envolvidos como família. 

Agora eu tenho duas perguntas para a OMS, UNICEF e outras 

agências internacionais que estão trabalhando para proteger a saúde 

infantil: 

Primeira pergunta: Como eles responderiam a uma denúncia 

como esta, hoje? 

Segunda pergunta:  O que a OMS e outras organizações 

internacionais estão fazendo para acabar com isso? 

A OMS continua dizendo que as crianças morrem por mamadeira mal 

preparada! Algumas das crianças doentes mostradas no filme “Tigers” 

(Tigres) foram filmadas no Paquistão em 2013. Será que isso mudou? 

Há evidências de que os representantes das empresas ainda estão 

atacando os profissionais de saúde. 

...Espero que você encoraje a todos a ver esse filme e pense em 

como você pode ajudar a Baby Milk Action e a rede IBFAN em seu 

trabalho. 

 


