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EUROPA/SUÍÇA -ALARME PARA OS FUMANTES: NAS REGIÕES EM
DESENVOLVIMENTO MORREM ATUALMENTE 5 MILHÕES DE PESSOAS;
PACTO HISTÓRICO SOBRE O CONTROLE DO TABACO.
Genebra (Agência Fides) – A Convenção sobre o Controle do Tabaco está pronta para ser submetida às
assinaturas de todos os países que aderiram. Trata-se do primeiro tratado negociado sob a proteção da
Organização Mundial da Saúde; os seus 192 membros participantes da Assembléia Mundial da Saúde em curso na
cidade de Genebra, adotaram esta Convenção, cujo objetivo é aquele de conter as mortes e as doenças causadas
pelo tabaco. A Convenção pede aos países, que imponham restrições às publicidades, aos financiadores e às
promoções relativas ao fumo, estabelecendo novas etiquetas e reforçando as leis contra o contrabando. “Estamos
trabalhando para salvar milhões de vidas humanas e salvaguardar a saúde das futuras gerações. Trata-se de um
momento histórico no campo da saúde pública global”, afirmou o Doutor Gro Harlem Brundtland, Diretor Geral
da Organização Mundial da Saúde (OMS), na 56ª Assembléia Mundial da Saúde. A cada ano cinco milhões de
pessoas morrem vítimas do tabagismo. Mas este número poderia duplicar, chegando a dez milhões de mortos até o
ano 2020, se todas as nações não adotarem a Convenção (FCTC). Se em alguns países industrializados o
percentual de fumadores está diminuindo, infelizmente aumenta entre os jovens em muitas zonas em vias de
desenvolvimento. O Doutor Brundtland continuou dizendo que “é preciso fazer o máximo possível para garantir
aos jovens de todos os lugares do mundo, as melhores oportunidades para uma vida sadia. Com a firma, a
ratificação e a atualização desta Convenção, é possível cumprir com esta responsabilidade”. São 40 os países que
devem ratificar o aceitar esta Convenção para que possa entrar em vigor. De 16 a 22 de junho de 2003 se poderá
firmar esta Convenção junto a Sede Central da OMS, e de 30 de junho de 2003 a 29 de junho de 2004, junto a
Sede Central das Nações Unidas em New York. (AP) (Agência Fides, linhas: 27; palavras: 327).
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