São Paulo, 16 de abril de 2009

Ao Excelentíssimo Senhor José Serra
Governador do Estado de São Paulo

Prezado Senhor,
A Aliança de Controle do Tabagismo, organização não-governamental composta por representantes
da sociedade civil comprometidos com o controle da epidemia tabagística, vem por meio desta
parabenizar o Governo do Estado de São Paulo pela aprovação da lei de sua autoria que
proíbe o uso de cigarros, charutos, cigarrilhas, charutos ou qualquer outro produto
fumígeno em ambientes fechados de uso coletivo, públicos ou privados, no Estado de São
Paulo.
Com uma vitória expressiva, de 69 votos contra 18, a aprovação mostra que os motivos
apresentados pelo setor de saúde foram entendidos pelos parlamentares ao longo do processo de
tramitação do projeto de lei e que a proteção da saúde da população foi uma prioridade.
Isso para nós foi fundamental. Entender os motivos desta lei, o que está em jogo e quem realmente
perde e ganha com ela é o mais importante. O debate faz parte do processo de conscientização na
sociedade e a consciência do cidadão bem informado vale muito mais do qualquer lobby milionário.
É com orgulho que os membros desta aliança, distribuídos pelo Brasil inteiro, estão se sentindo
como cidadãos do Estado de São Paulo, que dá uma lição ao país ao cuidar do bem comum,
deixando de lado argumentos falsos apresentados pela oposição ao projeto.
As políticas de ambientes fechados livres de tabaco são os meios mais econômicos e efetivos de
evitar as graves conseqüências da exposição à fumaça do tabaco. É o que recomenda a Organização
Mundial de Saúde (OMS) e a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), tratado
internacional ratificado pelo Brasil.
Queremos expressar, mais uma vez, que estamos à disposição para colaborar neste próximo
período de conscientização para a lei entrar em vigor. Programas educativos e atitudes positivas em
relação à lei poderão ampliar, ainda mais, as informações a respeito dos problemas acarretados à
saúde pelo tabagismo passivo.
Parabéns ao Governador José Serra e parabéns à população de São Paulo.

Atenciosamente,

Paula Johns
Diretora Executiva
Aliança de Controle do Tabagismo

