ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE SAÚDE PEDEM A
SENADORES BRASILEIROS QUE APROVEM AMBIENTES
FECHADOS 100% LIVRES DE FUMO EM TODO O PAÍS
Diversas renomadas organizações internacionais de saúde pública, comprometidas com a redução
do consumo de tabaco globalmente, enviaram ao Senado brasileiro uma carta, pedindo a proteção
da saúde de toda a população contra a exposição à fumaça do tabaco.
Na opinião dessas organizações, é fundamental que os senadores aprovem o Projeto de Lei nº
315/08, que cria ambientes públicos e privados fechados 100% livres de fumo - a única medida
comprovadamente eficaz para proteger a saúde pública contra a exposição à fumaça do tabaco.
Na carta, as organizações lembram aos senadores que, como signatário da Convenção-Quadro
para Controle do Tabaco (CQCT), o Brasil deve adotar e implementar medidas eficazes que
ofereçam proteção contra a exposição à fumaça do tabaco em ambientes de trabalho , meios de
transporte e espaços públicos.
As organizações aproveitaram para alertar sobre os esforços feitos pela indústria do tabaco, em
todo o mundo, para evitar ou enfraquecer leis de controle do tabagismo. Segundo elas, a indústria
tem combatido, em particular, as leis em prol de ambientes 100% livres de fumaça, já que estas
são eficazes também na redução do consumo de tabaco e, consequentemente, nas vendas e
lucros de empresas de cigarros. O Brasil não é exceção.
Os objetivos da mudança na lei federal são fechar essa lacuna, deixar o Brasil em conformidade
com a CQCT no que se refere à proteção ao fumo passivo, e fazer com que o Brasil junte-se a
outros líderes regionais e globais, como Uruguai, Colômbia e Panamá, assim como Irlanda,
Inglaterra e Turquia, na proteção de seus cidadãos contra os riscos totalmente possíveis de serem
prevenidos da exposição à fumaça do tabaco.
As organizações fecham a carta citando a pesquisa Datafolha/ACT que mostra que 88% da
população brasileira apoiam ambientes livres de fumo.

ORGANIZAÇÕES QUE ASSINAM A CARTA
Framework Convention Alliance
Campaign for Tobacco-Free Kids
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
InterAmerican Heart Foundation
Global Smokefree Partnership
Coalición Centroamericana para el Control de Tabaco
American Cancer Society (ACS)

Fundacion Interamericana del Corazón Argentina
Fundación Ecuatoriana de Salud Respiratoria (Ecuador)
Comité National contre le Tabagisme (France)
Comite Nacional para la Prevencion del Tabaquismo ( España)
Consejo Nacional para la Prevención y el Control de Tabaco
Alianza Nacional para el Control del Tabaco (ALIENTO) (México)
Fundación Interamericana del Corazón México, A.C
Coalicion Panameña contra el Tabaquismo (Panama)
John Hopkins School of Public Health
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)
Healthbridge India
Americans for Nonsmokers’ Rights (ANR)
Roswell Park Cancer Institute

A carta está disponível no site da ACT, no link:
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/382_Brazil_Letter_Portuguese_final.pdf
.
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