ACT ENVIA QUESTIONÁRIO AOS PRESIDENCIÁVEIS E CANDIDATOS AO SENADO
SOBRE POLÍTICA DE CONTROLE DO TABAGISMO
Meta da organização é ter uma referência de programa de saúde pública e poder
acompanhar se está sendo cumprida
A Aliança de Controle do Tabagismo – ACT enviou nesta quarta-feira, 22 de setembro, um
questionário para os principais candidatos à Presidência da República -- Dilma Roussef, José
Serra, Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio, e ao Senado, com o objetivo de conhecer suas
propostas para a implementação efetiva da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco
(CQCT).
A CQCT é o primeiro tratado global de saúde pública, negociada sob os auspícios da
Organização Mundial da Saúde por seus 192 países membros, inclusive o Brasil. O tratado
prevê um conjunto de medidas, baseadas em evidências, para reverter a expansão da
epidemia do tabagismo, que é responsável pela morte de 5,4 milhões de pessoas por ano em
todo o mundo e que ainda encontra-se sem expansão. No século XX matou 100 milhões de
pessoas e para o século XXI a estimativa é de 1 bilhão de mortes, caso o consumo atual se
mantenha nos atuais parâmetros.
A ACT listou as principais medidas previstas na CQCT e enviou aos candidatos, perguntando
quais as ações que seu eventual governo pretende adotar, abordando questões tais como
ambientes livres de fumo; aumentos de impostos e preços de produtos de tabaco; proibição
total da publicidade, propaganda e patrocínio de seus produtos; apoio a programas de
tratamento e cessação do fumo; fortalecimento de medidas para a redução do mercado ilegal
de tabaco; estímulo à diversificação da fumicultura; inclusão de um plano de ação para o
controle do tabaco no Plano Pluri Anual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e
fiscalização da implementação das medidas já vigentes.
Para a diretora-executiva da ACT, Paula Johns, “é importante saber como os candidatos
pretendem lidar com a questão da saúde pública em seus programas de governo, incluindo o
controle do tabagismo, e para nós, da ACT, será interessante ter essa referência para
acompanhar se o candidato eleito está cumprindo o que prometeu. E, evidentemente, para
podermos cobrar a posição assumida”.

OS PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS PELA ACT
Ambientes 100% livres de tabaco
Em relação aos ambientes 100% livres de fumaça do tabaco, a ACT quer saber se o candidato
está disposto, caso ganhe as eleições, a ampliar as restrições ao fumo, adotadas por estados e
municípios brasileiros, e tornar todo o país livre do fumo em ambientes fechados de uso
coletivo.

Preços e impostos
Já a respeito de preços e impostos, a ACT quer saber se o eventual governo do candidato
pretende promover alterações na estrutura tributária dos impostos que incidem sobre os
cigarros, a fim de que o Brasil priorize tanto a política tributária quanto a de saúde.
Mercado ilegal de cigarros
A ACT quer saber quais iniciativas o novo governo pretende adotar para combater este
problema. A indústria do tabaco constantemente alega que aumentos de impostos e preços de
cigarros incentivam o mercado ilegal. No entanto, está provado que o mercado ilegal é
favorecido, na verdade, pela falta de controle, ineficiência e complexidade dos sistemas de
arrecadação e administração dos tributos, além da corrupção e do crime organizado.
Propaganda de cigarros
A ACT também pergunta qual postura terá o governo frente à publicidade e propaganda de
produtos de tabaco, atualmente restrita a pôsteres, painéis e cartazes na parte interna de
pontos de venda, mas que vem sendo explorada em grande intensidade e de diferentes
formas, visando atrair especialmente o público jovem. Outra preocupação são os programas
ditos de responsabilidade social, usados pelas empresas de cigarro como também uma
estratégia de marketinginstitucional.
Financiamento de controle do tabagismo
A ACT destaca que, na discussão sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011
chegou-se a aventar a inclusão de emenda para abordar a questão do financiamento de
políticas públicas de controle do tabagismo, determinando que a União tomasse as medidas
judiciais cabíveis e necessárias ao ressarcimento das despesas do SUS com o tratamento de
doenças tabaco-relacionadas. Portanto, pergunta ao candidato qual seria sua posição em
relação a esse tema.
Fumicultura
A ACT pergunta como o candidato pretende regular a relação entre os fumicultores e a
indústria do tabaco, já que desde que o Brasil começou a participar das negociações
internacionais da CQCT, esta indústria vem se utilizando dos agricultores como massa de
manobra para impedir avanços nas medidas de saúde pública. Sua alegação é que tais medidas
deixariam milhares de agricultores familiares sem renda em função da redução da demanda
por produtos derivados do tabaco. Existem evidências científicas, de que práticas corporativas
da indústria do tabaco nos países em desenvolvimento estão relacionadas à exacerbação da
pobreza e degradação ambiental.
Interferência da indústria do tabaco
Um dos itens mais importantes do documento, que perpassa todos os outros, faz referência à
interferência indevida da indústria do tabaco nas políticas de saúde e, nele, a ACT indaga qual
é a proposta do programa de governo do candidato para blindar essa interferência.

Para ler o documento enviado aos presidenciáveis e ver as principais sugestões da ACT para
cada item, acesse:
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/517_Questionario_eleicoes2_final.pdf
Para ler o documento enviado aos candidatos ao Senado, acesse:
http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/518_Questionario_eleicoes2010_Senadores_final.
pdf
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