ACT LANÇA CAMPANHA “PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS” NO
DIA MUNDIAL SEM TABACO
Organização participa de vários eventos comemorativos pelo país
Aliança de Controle do Tabagismo - ACT lança, em 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, sua
nova campanha “Proteja nossas crianças”, desenvolvida pela EURO RSCG Contemporânea. A
peça mostra uma criança comprando uma bala numa loja de conveniência, cercada de
propaganda de cigarros por todos os lados no ponto de venda. A campanha conta com um
vídeo, posters, cartazes e spot para rádio.
O objetivo da campanha é sensibilizar a população, formadores de opinião e o governo
brasileiro sobre as estratégias da indústria do tabaco para conquistar novos fumantes jovens
e, assim, manter seu mercado.
Entre as diversas iniciativas utilizadas para atrair as crianças e jovens, encontram-se o uso de
aditivos visando melhorar a palatabilidade de cigarros, sabores e aromas de menta, chocolate,
baunilha, cereja, etc.
Outra estratégia é o desenvolvimento de produtos com embalagens sofisticadas e atraentes,
posicionadas de forma a chamar a atenção e seduzir os freqüentadores dos inúmeros pontos
de venda como padarias, mercados e bancas de jornais. Pesquisa realizada em São Paulo, em
2010, mostrou que a maioria dos estabelecimentos que comercializa cigarros possui, num raio
de até um quilômetro, alguma escola de nível fundamental ou médio próxima, e mais de um
terço tem faculdade nas proximidades. Em 93% dos locais, os cigarros ficam próximos do caixa,
e em 83% deles, os cigarros ficam também próximos de balas, chocolates ou doces, produtos
com forte apelo junto ao público infanto-juvenil.
Evidências confirmam que a idade média de iniciação ao tabagismo é de 15 anos e 90% dos
tabagistas começa a fumar antes dos 19 anos de idade. A cada dia, 100 mil jovens começam
a fumar, sendo que 80% deles vivem em países em desenvolvimento. Por isto, o tabagismo é
reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença pediátrica.
No Brasil, Pesquisa Nacional sobre Saúde do Escolar (PENSE), do Ministério da Saúde e do
IBGE, mostrou que a proporção de estudantes do ensino fundamental (entre 13 e 15 anos) que
experimentaram cigarros em 2009 foi de 24,5%, sendo mais elevada nas escolas públicas
(26,7%) do que nas privadas (18,3%).
Acesse www.protejanossascriancas.org.br e conheça a campanha da ACT.
DIA MUNDIAL SEM TABACO
A ACT participa de vários eventos em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado
em 31 de maio pelos países membros da Organização Mundial da Saúde. O tema deste ano é
a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, primeiro tratado global de saúde pública,
negociado sob os auspícios da OMS. Seu principal objetivo é reverter a epidemia do
tabagismo, principal causa evitável de mortes, que ceifa mais de 5,4 milhões de vidas por ano,

como uma questão de saúde pública e adotar medidas comprovadamente eficazes para a
redução do consumo e da iniciação, como a adoção de ambientes fechados 100% livres de
fumo, a proibição da propaganda de cigarros em PDVs e da adição de aromas e sabores aos
produtos de tabaco, aumento de preços e impostos de cigarros, entre outras.

ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL SEM TABACO
As principais atividades das quais a ACT irá participar em 31 de maio são:
Em Brasília, haverá dois eventos. O primeiro começa às 8:30, na Organização Pan Americana
de Saúde (OPAS). Será um workshop, intitulado “Tabaco, Doenças não-Transmissíveis e
Desenvolvimento”. A intenção é discutir a implementação da Convenção-Quadro para Controle
do Tabaco no país, identificar os principais desafios e os esforços que devem ser feitos entre
diversos parceiros, como as agências das Nações Unidas, os organismos de saúde e a
sociedade civil.
O segundo evento é um fórum das entidades médicas sobre tabagismo, que acontecerá a
partir das 14:30, no auditório Interlegis, do Senado Federal. Seu objetivo é promover o debate
dos projetos de lei em tramitação no Senado sobre a promoção de ambientes livres de tabaco.
As sociedades médicas apresentarão um painel com as evidências científicas sobre os efeitos
para a saúde causados pela exposição à fumaça ambiental de tabaco.
Em São Paulo, a ACT participa do lançamento da Frente Parlamentar contra o Crack e outras
Drogas, na Assembléia Legislativa, a partir das 9h. A ACT tratará de questões ligadas ao
tabagismo e de medidas preventivas, como o projeto de lei do deputado Donizete Braga, sobre
proibição da exposição de maços de cigarros em pontos de vendas no estado de São Paulo.
No Rio de Janeiro, A ACT, em parceria com o Centro de Câncer de Brasília (Cettro) e o Instituto
Nacional do Câncer (INCA), participará de cerimônia no Cristo Redentor, às 18h, para
lançamento da edição 2011 do movimento “Sem Tabaco, 100% Fashion, que usa a moda para
alertar jovens e mulheres para os malefícios do cigarro. Na ocasião, o Cristo ganhará
iluminação em vermelho.
Já em Belo Horizonte, A ACT vai participar de audiência pública organizada pela Câmara
Municipal, com o objetivo de discutir a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. A ACT
vai fazer uma apresentação sobre ambiente fechado 100% livre de fumo, a medida
comprovadamente eficaz para proteger a saúde da população contra o tabagismo passivo, e
sobre a nova campanha “Proteja nossas crianças”. Será no Plenário Helvécio Arantes, na
Avenida dos Andradas, 3.100, às 9:30.
Em Belém, a ACT participa de evento organizado pela Assembleia Legislativa sobre leis
antifumo no Brasil e no mundo, benefícios, melhora na qualidade do ar, efeitos para a saúde e
constitucionalidade destas leis.
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