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Proposta do Ministério da Justiça contraria
Convenção-Quadro
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, instituiu
grupo de trabalho para discutir a redução de impostos sobre
cigarros. O objetivo seria diminuir o consumo de tais produtos
contrabandeados, que, por não pagarem impostos, são mais
baratos e acessíveis aos consumidores de baixa renda,
competindo, por esse motivo, com os cigarros comercializados
legalmente. A proposta contraria o 6º Artigo da ConvençãoQuadro para Controle do Tabaco, que reconhece as políticas de
preços e impostos como um dos meios mais eficazes de influenciar
a demanda e a redução do consumo de produtos de tabaco. Em
2011, a prevalência de fumantes no Brasil era de 14,8%. Em 2017,
passou para 10,1%. Diversas entidades de controle do tabaco têm
reagido fortemente contra a medida. Em janeiro deste ano, o
governador do DF tomou uma decisão, no mínimo, equivocada
ao reduzir a alíquota nas operações de compra e venda de fumo,
cachimbos, cigarreiras, piteiras e isqueiros.
Com informações da Folha de S. Paulo. Acesso em 27/3/2019

Paraguai sediará Pré-Conferência das Partes – COP 9
O governo do Paraguai se mantém empenhado em conter o
contrabando de cigarros, de acordo com declaração feita por
autoridades durante a COP8. Em visita à Escola Nacional de
Saúde Pública, em 22 de março, o ministro de Salud Publica y
Bienestar Social, Julio Mazzoleni, afirmou que o país vizinho
sediará a Pré-Conferência das Partes, que acontecerá em 2020,
na Holanda. “Quando assumi o Ministério da Saúde, deixei
claro que o Paraguai deveria mudar sua política de
comercialização de produtos de tabaco. Faremos a Pré COP9 e
somos sérios postulantes a sediar a COP10”, admitiu.

Representantes da Indústria do
Tabaco buscam apoio no Ministério
da Agricultura
Uma comitiva formada por lideranças do
setor do tabaco foi recebida em audiência
pela ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina, em fevereiro
deste ano, na intenção de buscar apoio do
governo para frear o ativismo político contra
a produção do tabaco no país. Participaram
do encontro o presidente do Sindicato
Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco), Iro Schünke; o presidente da
Associação dos Fumicultores do Brasil
(Afubra), Benício Werner; o diretor executivo
da Associação Brasileira de Indústrias do
Fumo (Abifumo), Carlos Galant; e o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, Romeu Schneider. "Agora, na
reunião, ficou claro que essa parte da
ideologia não vai existir, e isso, naturalmente,
já nos ajuda", afirmou Schünke. Vale ressaltar
que saúde não tem nada a ver com ideologia.

FDA quer nova regulamentação
para cigarros eletrônicos
Um estudo realizado pelo Food and Drug
Administration (FDA) – USA, em 2018,
apontou aumento de quase 80% no
consumo de cigarros eletrônicos entre
estudantes do ensino fundamental e de
50% entre alunos do ensino médio. Os
números alar mantes levaram a
organização a propor novas medidas
regulatórias contra esses produtos que
produzem vapores tóxicos com diferentes
aromas. O comissário da FDA, Scott
Gottlieb, declarou que deve aumentar o
rigor na proibição, pois "os dados
mostram que as crianças que usam
cigarros eletrônicos terão maior
probabilidade de experimentar cigarros
convencionais ".
Fonte: CNN. Acesso em abril de 2019

Fonte: Folha do Mate. Acesso em março de 2019
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