ACT EM SEMINÁRIO DA CONICQ
Encontro discutirá como defender a saúde pública da interferência da
indústria do tabaco
A Aliança de Controle do Tabagismo – ACT – estará no seminário da Comissão Nacional para
Implementação da Convenção-Quadro (CONICQ), programado para esta quarta-feira, dia 9, no
Palácio do Planalto, Anexo II, Sala 219, em Brasília, das 9h às 17h. O objetivo é discutir a proteção
da saúde pública da interferência da indústria do tabaco, tema do artigo 5.3 da Convenção-Quadro.
Esta reunião vai propor diretrizes para subsidiar a CONICQ na definição do posicionamento da
delegação brasileira na 3ª Reunião das Partes, que acontecerá em Genebra.
O seminário é aberto à participação da sociedade civil. Para a diretora-executiva da ACT, Paula
Johns, “é fundamental ter diretrizes claras para evitar a interferência indevida da indústria do
tabaco na implementação da Convenção-Quadro”. Ela complementa:
“Nesse ponto a participação da sociedade civil organizada é importante, pois esta tem uma visão
que vai além do governo, além de interesses que possam estar envolvidos, uma vez que a Conicq
reúne não só o Ministério da Saúde, participante na causa, mas ministérios com um envolvimento
menor e que, por vezes, se deixam atrair pelo discurso de responsabilidade social da indústria”.
A CONICQ é formada por representantes dos ministérios da Saúde, Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Comunicações, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Educação, Fazenda, Justiça, Meio Ambiente, Relações Exteriores e do Trabalho e
Emprego, entre outros. Sua secretaria executiva está a cargo do Instituto Nacional do Câncer.
O artigo 5.3 da Convenção-Quadro trata da interferência da indústria, buscando proteção à saúde
das ingerências da indústria do tabaco; diz: “Ao estabelecer e implementar suas políticas de saúde
pública relativas ao controle do tabaco, as Partes agirão para proteger essas políticas dos
interesses comerciais ou outros interesses garantidos para a indústria do tabaco, em conformidade
com a legislação nacional”.
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