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Brasil define pauta para a 8ª Conferência das Partes
O Brasil adotará postura firme contra a cadeia produtiva do
tabaco na Oitava Conferência das Partes (COP8) da ConvençãoQuadro para o Controle do Tabaco (CQCT/OMS), a ser
realizada de 1 a 6 de outubro, em Genebra. Segundo informações
do jornal a Gazeta do Sul, o aumento dos incentivos à diversificação
de culturas na região produtora, o rigor no controle das doenças
supostamente causadas pela atividade, o combate ao “lobby da
indústria contra as medidas restritivas” e o controle global da
comercialização de cigarros ilegais pautarão o discurso das
autoridades brasileiras.
Gazeta do Sul (setembro de 2018)

Fiocruz na COP8
As pesquisadoras Valeska Figueiredo e Silvana Rubano Turci, do
Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocr uz
(Cetab/Fiocruz), irão compor a delegação brasileira que tomará
parte na Oitava Conferência das Partes (COP8). Valeska é
membro do Grupo de Especialistas responsável pela elaboração
do documento sobre o Artigo 13 da CQCT, cujo mote é a
Propaganda, Promoção e PatrocínioTransfronteiriço de Produtos
do Tabaco – objeto de discussão da COP8 – e participará da
relatoria da atividade. Silvana Turci acompanhará as discussões
sobre o Artigo 5.3, que trata da interferência da indústria nas
políticas públicas, motivo de monitoramento do Observatório
sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco.

Grupos contra o controle do
tabaco apelam à Casa Civil

Indústria do tabaco envia representante
ao Congresso de Medicina

Representantes da bancada do fumo e
lideranças da cadeia produtiva do
tabaco foram recebidos pelo ministrochefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em
reunião que discutiu a participação
brasileira na COP8. Na ocasião, solicitaram apoio do governo com o propósito de obter maior representatividade na
Conferência de Genebra. Sua alegação
baseia-se na falta de transparência nas
decisões relacionadas à pauta brasileira.
No entanto, no Brasil, como tentativa de
dirimir quaisquer dúvidas e dialogar
com nossa sociedade, a Comissão
Nacional para Implementação da
Convenção-Quadro (Conicq) promove
reuniões abertas, convocadas pela
Secretaria-Executiva, a fim de apresentar os temas que serão levados à Conferência, bem como o posicionamento do
governo brasileiro, para organizações
da sociedade civil.

O diretor de Assuntos Médicos da Philip
Morris International (PMI) participou, entre
os dias 16 e 18 de setembro, em Brasília, do 73º
Congresso Brasileiro de Cardiologia. A
presença do representante da indústria
tabagista objetivou divulgar, com base em
estudos da própria empresa, cigarros de tabaco
aquecido, tais como o IQOS, produzido pela
referida indústria. A PMI adotou o discurso de
"redução de danos" e afirma, por isso, que
diminui o risco de doença cardiovascular.
Especialistas da área da Saúde revelam não
haver ainda estudos científicos comprobatórios
a respeito da segurança desses produtos. Os
dispositivos, como já sabido, fazem parte de
uma estratégia comercial das empresas com o
intuito de promover novos produtos e ampliar
sua margem de lucros.
Correio Braziliense (setembro de 2018)

Folha do Mate (setembro de 2018)
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