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Prezado Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos  

 

A Aliança de Controle do Tabagismo – ACT oferece à Procuradoria Geral da República esta orquídea 

simbólica, como prêmio por sua defesa de ambientes fechados saudáveis para todos os brasileiros, 

quando apresentou pareceres favoráveis à constitucionalidade das leis antifumo aprovadas em estados 

como Rio de Janeiro e Paraná. 

 

 

As leis de ambientes livres de fumo atendem às recomendações da Convenção Quadro para o Controle do 

Tabaco (CQCT), primeiro tratado internacional de saúde pública, ratificado pelo Brasil através do Decreto 

5.658/2006, dentre as quais destaca-se a adoção de medidas eficazes de proteção contra a exposição à 

fumaça do tabaco em todos os locais de trabalho, meios de transporte público, lugares públicos fechados, e 

o banimento do fumo destes locais como a forma mais eficaz e barata de proteção. 

 

Este prêmio foi instituído em 2009, para que, sempre no dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao 

Fumo, sejam destacadas iniciativas positivas e negativas na luta contra o tabagismo. Os homenageados 

recebem simbolicamente uma orquídea e um cartão de agradecimento. Também não faltará uma comenda 

aos que criam entraves e alinham-se com a indústria do tabaco, tornando-se, mesmo que 

involuntariamente, porta-vozes de seus interesses.  Estes receberão um cinzeiro sujo como recordação. 

 

Por isso, a ACT considera que essa orquídea representa o reconhecimento da importante atuação  da 

Procuradoria Geral da República na defesa da qualidade de vida e da proteção da saúde de cidadãos 

brasileiros. 

 

A ACT é uma organização não-governamental voltada à promoção de ações para a diminuição do impacto 

sanitário, social, ambiental e econômico gerado pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco, 

composta por mais de 300 organizações da sociedade civil comprometidos com o controle da epidemia 

tabagística. 

 

Atenciosamente, 

 

Paula Johns 

Diretora-executiva  

Aliança de Controle do Tabagismo 
 


