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Vendedores da Morte

E

sse ano, cerca de três milhões
de pessoas no mundo morrerão
de doenças causadas pelo cigano. Se
a tendência atual continuar, pelo ano
2020 a proporção mundial de óbitos
relacionados com o tabaco vai subir
para dez milhões. Segundo Richard
Peto, um epidemiologista da
Inglaterra,! o ci ga rro vai
eventualmente matar meio bilhão das
pessoas que estão atualmente vivas
na face da terra.
Embora a venda de cigarros nos
Estados Unidos tenha decaído 1.1%
por ano, ela está subindo 2.1% po!
ano nos países em desenvolvimento.
Por que está o hábito de fumar
aumentando através do mundo? Uma
das razões é que os Estados Unidos
estão ativamente empenhados em
despachar seus produtos de tabaco
para outros países. À medida que os
fumantes dos Estados Unidos
diminuem, as companhias de cigarros
olham para o estrangeiro à procura de
novos mercados. Como antigos
piratas que esquadrinhavam os mares
à procura de embarcações fracas e
desprotegidas, as companhias de
cigarros atacam atualmente as
populações vulneráveis dos países
em desenvolvimento. Elas são os
modernos vendedores da morte.

Um Mercado Inexplorado
"Elas [as companhias americanas
de cigarro] estão procurando
sobretudo as
populações
não-fumantes - pessoas que nunca
fumaram - em países que tinham
seu próprio monopólio de tabaco, e
identificando essas populações como
um imenso mercado inexplorado para
as multinacionais de cigarro
norte-americanas", disse William
Tipping, chefe executivo da
Sociedade Americana Contra o
Câncer.
Segundo Tippings, essas
companhias de cigarro têm como
alvo "mulheres e crianças do terceiro
mundo - especialmente os países do
Oceano Pacífico - considerados
países de não-fumantes".3
Provas provenientes de boletins
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das indústrias de cigano apoiam
essas acusações. Como observou um
articulista da revista Tobacco
Reporter, "O mercado asiático - o
lucrativo e ilus6rio mercado asiático.
Não restam muitos outros lugares no
mundo que possam fazer com que as
indústrias americanas de cigarros
esfreguem as mãos em expectativa, e
acareciem suas carteiras em
esperança ".4
O governo dos Estados Unidos
apoia o uso de países em
desenvolvimento como uma lata de
lixo para os cigarros fabricados nos
EUA. Há duas razões para essa
posição: primeira, as companhias de
cigarro são ricas, poderosas e têm
influência no governo. Segunda, e
talvez a mais importante, os Estados
Unidos têm atualmente uma balança
comercial grandemente deficitária,
porque há mais importação do que
exportação. Sendo que uma balança
deficitária prejudica a economia, o
governo americano tem procurado
maneiras de aumentar sua
exportação. O tabaco é ainda
considerado como uma das mais
importantes fontes de receita na
América.
Nestes últimos anos o governo
americano tem feito pressão sobre os
governos da Coréia do Sul, Japão e
Taiwan para que eles abram suas
portas às companhias americanas de
cigarro. Na Europa do Leste,
companhias de cigarro estão
penetrando num território novo,
especialmente na antiga Alemanha do
Leste. Tão logo a poeira do Muro de
Berlim assentou, as companhias de
cigarro dos EUA cruzaram o oceano
e compraram companhias e marcas de
cigarro que antes faziam parte do
monop6lio da Alemanha do Leste.
Como resultado dessa "Estratégia
Global", a exportação de cigarros
americanos está florescendo. Ela
atingiu 5 bilhões de dólares em 1989
e es~ crescendo à razão de 25% ao
ano.
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Reagindo
Essa inundação de cigarros
exportados tem suscitado um grito de
alerta da parte de muitos grupos
interessados em saúde. Em abril de
1990, cerca de 1.000 delegados
provenientes de 70 países
reuniram-se em Perth, na Austrália,
para o Sétimo Congresso Mundial
Sobre o Tabaco e Saúde. O tema da
conferência foi: O Controle Mundial
dos Cigarros.
Um livro editado Juntamente com
a conferência resumiu o problema do
tabaco a "uma tragédia totalmente
fabricada por homens, e que pode ser
totalmente desfeita se houvesse um
pouco de boa-vontade política. O
escândalo consiste em verificar quão
pouco tem sido feito por aqueles que
estão em posição de autoridade, e a
continuação desta atividade sem
consciência r r parte de companhias
de cigarro".
"E totalmente irresponsável
deixar que as companhias de cigarro
avancem livremente no estrangeiro.
Nós não deixamos que elas usem a
media (rádio, televisão, filmes) em
casa, mas deixamos que o façam em
países em desenvolvimento,"
comentou James o. Mason,
secretário-assistente para a Saúde e
Serviços Humanos dos Estados
Unidos e ufl dos participantes da
conferência.
A Associação Geral em sua 551
sessão em 1990, emitiu uma
declaração condenando publicamente
as companhias de cigarro por suas
estratégias no exterior. Através dos
esforços da Comissão Internacional
para a Prevenção do Alcoolismo e
Dependência da Droga, (CIFA) com
base na sede da Associação Geral em
Silver Spring, Maryland, EUA, a
igreja continua a manter uma
presença pública na guerra contra o
cigarro.
No outono de 1990, a CIPA
endossou um protesto nacional contra
a passeata-propagandista dita dos
"Direitos Humanos" promovida pela
Philip Morris Coo Inc., a maior

indústria americana de fabricação de
cigarros. Thomas Ncslund, o director

tégia de controle do tabaco tem que
incluir urna mudança d. percepção

executivo da CIPA, emitiu uma
dcclamção pública afirmando que a

dos governos, cu Uivadores e
consumidores dentro de cada país,
além de lutar contra a crescente onda

Philip Morris gastou 60 milhões de
dólares nesta passeata publicitária,
usando uma cortina de fumaça
patriótica, s lo gans engana-

de importação de tabaco .

o Que Você Pode Fazer

dores, e fazendo publicidade para
continuar a vender seus cigarros e

viciar novos fumantes, principal-

.
8
mente cna nças.

Embo ra os grupos de Saúde
Pública não possam concorrer
financeiramente com os gigantes do
cigarro, há s inais de que se exercerem
grande pressão, eles podem causar

um impacto. Por exemplo,
recentemente o governo americano
deixou de fazer pressão na Tailândia
para que relaxasse suas limitações na
publicidade de cigarros c outras
restri ções no mercado do tabaco. Essa
de cisão veio d epois de uma
tempestade de protestos contra as
táticas americanas no estrangeiro.
Foi decidido então que a
Tailândia não pode banir a

Você também pode se aliar à
batalha para o controle mundial do
tabaco.
I. Envolva-se na promoção de
programas sobre "Como Deixar de
Fumar" patrocinados por sua igreja,

hospital ou clínica .
2 . Escreva cartas a parlamentares
pedindo um controle mais restrito na

publicidade e na venda de cigarros, e
que as decisões previamente tomadas
para encorajar os agricultores a
cultivar outras produtos sejam postas
emprcÍt ica .

crianças e jovens contra os perigos do
hábito de fumar, antes que cles se
v iciem.

5. Entre em contato com órgãos
públicos de saúde a fim de inteirar-se
sobre o que você pode fazer para

ajudá-los na luta contra a invasão do
tabaco. A Igreja Adventista do
Sétimo Dia patrocina uma
organização chamada Comissão
Internacional para a Prevenção do
Alcoolismo e Dependência da
Droga (CIP A). Escreva para: Thomas
Neslund, Diretor, ICPA, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MO
20904-6600, EUA.
Derrotar os vendedores da morte
de nossos dias não vai ser fácil, mas a
compaixão por nossos innãos e innãs
ao redor do mundo vai nos compe lir a
continua r lutando.

3. Escreva cartas a editores de
jornais e outros veículos da media,
insistindo para que eles eduquem o
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público sobre o problema do cigarro.
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pelo hábito de fumar. Isso
fo i co ns idemdo uma vitória
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temiam que as pressõcs do
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Nem todos os problemas
mundiais reltlcionados ao

tabaco podem ser atribuídos
aos Estados Unidos. Muitos
outros países no mundo
cullivam o tabaco para seu
próprio consumo c também
para cxport'lção. Estimase que aproximadamente

3/4 da colheita de tabaco é
c ulti vada e m países em
desenvolvimento. Evidentemente, qualquer estra-

4. Participe de campanhas
sanitárias que visem alertar as

Senhora Nicotina
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