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Os fabricantes e importadores de todos os produtos derivados de tabaco (cigarro, charuto e 
cigarrilha) têm nove meses para se adequar e trazer estampadas nas embalagens dos seus 
produtos as novas e mais chocantes imagens de advertência do Ministério da Saúde. A 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou no Diário Oficial da União, no dia 
6 de agosto, a resolução que determina as alterações a partir de maio de 2009. 
 
As dez imagens e frases foram produzidas em maio deste ano com base em uma pesquisa 
que mostrou que elas são consideradas mais aversivas. Os fabricantes e importadores de 
todos os produtos derivados de tabaco têm de disponibilizar as novas imagens e frases de 
advertência tanto nas embalagens do produto quanto nas peças publicitárias. Cada uma das 
figuras possui texto específico, depois da mensagem "O Ministério da Saúde Adverte:". 
 
As empresas que não se adequarem às novas regras estarão cometendo infração sanitária e 
podem ser punidas com notificação multa de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão ou interdição, de 
acordo com a gravidade. Os produtos que tiverem sido fabricados ou importados antes do 
prazo têm ainda mais três meses para serem comercializados. As imagens têm de ser 
trocadas a cada cinco meses, no máximo. 
 
Em julho, o Ministério Público Federal de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública 
contra o uso das imagens que agridam a dignidade humana nos maços de cigarro. "Na 
minha opinião, é uma posição pouco agressiva da Anvisa baixar essa resolução quando há 
um questionamento na Justiça", disse o procurador da República em Blumenau (SC), João 
Marques Brandão Neto, que entrou com à ação. A Anvisa e a União foram citadas pela 
Justiça no dia 4 e têm 6o dias para se manifestarem. 
 
A Souza Cruz informou que reconhece a importância do papel do governo e apóia "toda e 
qualquer regulamentação equilibrada que visa informar e educar o seu consumidor", mas 
"acredita que as imagens deixam de lado qualquer cunho educativo", já que, no 
lançamento, o Ministério da Saúde admitiu que o objetivo era "criar repulsa e aversão". 
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