
 

 








              
             
               



             




           





            

  



         




   


              







                                                 
1 A ACTbr 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, através da contribuição para a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do 
Tabaco  no Brasil. A ACT coordena a Rede ACT, uma aliança composta por mais de 600 organizações de 
diferentes setores da sociedade, comunidades científicas e ativistas sensíveis à causa de controle do 
tabaco. 



 

 

            

               









              
           
            


           
            
             

 

            

           
 




 


               
          
      


             
             
            


                                                 
2 Através da lei nº 9782/1999, que pode ser acessada na íntegra através do link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm 
 


