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Anvisa recebeu mais de 220 mil contribuições em consulta pública sobre o assunto encerrada 
ontem  
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) encerrou ontem duas consultas públicas 
que, se não forem modificadas, criarão mais dificuldades para o comércio dos derivados de 
tabaco no país. A Anvisa quer restringir a forma de venda de cigarros e proibir a adição de 
ingredientes que modifiquem o sabor do produto.  
 
A Anvisa recebeu centenas de milhares de contribuições que, depois de consolidadas, devem 
ser discutidas em audiência pública, para que só então a agência decida o teor final das 
resoluções. O número alto de manifestações deve adiar a conclusão do processo, segundo José 
Agenor Álvares, diretor da Anvisa. A previsão anterior era de que uma decisão saísse ainda 
neste primeiro semestre. Agora, deve ficar para o segundo. 
 
Álvares reclamou do volume de contribuições recebidas nos últimos dias, que ele chamou de 
"carimbaço". "Só na quarta-feira, no 'carimbaço', chegaram 180 mil contribuições. Isso mostra 
que é uma ação organizada por alguém que tem um interesse. Recebemos vários envelopes 
com o mesmo carimbo", disse. 
 
Só a Câmara Setorial do Tabaco entregou mais de 220 mil formulários à agência com 
argumentos contra mais essas mudanças. "Nós fizemos um movimento grande para enviar 
contribuições. Cada pessoa que trabalha ou vive do tabaco opinou e entregamos 165 mil na 
quarta, 15 mil só da Bahia e 50 mil via correio", diz presidente da câmara setorial, Romeu 
Schneider. 
 
A consulta nº 112 trata de excluir os teores de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono das 
caixas dos produtos e proibir misturas de açúcares e sabores nos derivados de tabaco. A 
consulta pública nº 117 trata de legislação que estabelece que os cigarros à venda não serão 
expostos ao público, ficando guardados. Além disso, deverão ser incluídas nas embalagens 
frases desencorajadoras ao consumo como "Tabagismo é doença. Você tem direito a 
tratamento - Disque Saúde 0800 61 1997". 
 
A Anvisa diz que a exibição dos valores de monóxido de carbono, nicotina e alcatrão nas 
carteiras foi uma definição da Receita Federal por meio de uma lei, sem nunca ter sido 
regulamentado pela própria agência. "Aqueles teores não têm nenhum significado do ponto de 
vista sanitário. A proposta é de não colocar valores que podem iludir o cliente e sim citar o que 
tem na fórmula", disse Álvares. 
 
Schneider, da câmara do tabaco, disse não ver problema com essa regra, mas preferiria poder 
informar ao cliente o que ele está consumindo. 
 
A proposta mais polêmica é a proibição de misturas e aditivos no tabaco. A Anvisa diz que os 
ingredientes adicionados melhoram o aroma e o gosto, o que pode atrair crianças e 
adolescentes.  
 
"Não somos contra a venda, o consumo nem a produção, mas a indústria tabagista descobriu 
que se o gosto é ruim, eles teriam que criar um melhor para atrair consumidores. Nossa 
preocupação é o público jovem", disse Álvares.  
 
"A grande falácia da indústria é que sem a adição de açúcares o tabaco do tipo Burley, 
produzido em maior escala no Brasil, não é atrativo ao paladar. O problema é que depois de 
começar a fumar tabaco com aditivos, o consumidor pode se acostumar com outros tipos, sem 
aditivos", acrescentou. 
 
Não existe lei no país que proíba a utilização de aditivos na fabricação de cigarros, comentou 
Schneider. "Os aditivos também são utilizados em alimentos e aprovados pela Anvisa", 



completou. Para ele, a proibição do uso desses aditivos nos cigarros é uma perseguição da 
Anvisa contra o fumo no Brasil. 
 
O açúcar é adicionado, explicou Schneider, para repor o que é perdido no processo de 
secagem do tabaco tipo Burley. "Se não for reposto, o fumo não será consumido e isso afetará 
50 mil famílias que produzem tabaco no Sul do país", disse. 
 
O presidente do SindiTabaco - Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Iro Schünke, 
disse que as propostas, se aprovadas, inviabilizariam a produção do tabaco Burley, 
indispensável na fabricação dos cigarros produzidos e consumidos no Brasil, e incentivariam, 
principalmente, o comércio ilegal. 
 
Schneider diz que a Anvisa vem perseguindo o setor e que a proibição da exposição dos 
cigarros é uma tentativa de jogar na ilegalidade um produto lícito, sobre o qual o governo 
recolhe impostos, abrindo caminho para o contrabando. "Se você não pode expor um produto, 
ele se assemelha a uma coisa falsificada e contrabandeada. O Brasil já tem 30% do mercado 
na ilegalidade. Se a CP nº 117 não for modificada ela com certeza duplicará o contrabando." 
 
A Câmara Setorial do Tabaco diz que um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, caso 
as mudanças ocorram, serão afetadas milhares de pessoas envolvidas na produção de tabaco. 
"A proibição da comercialização dos cigarros atualmente fabricados no Brasil vai incentivar o 
comércio ilegal e diminuirá os postos de trabalho em cerca de 140 mil por ano. Além disso, 
podemos esperar uma queda na arrecadação de impostos pelo governo, de cerca de R$ 5,2 
bilhões por ano", disse Schneider. 
 
Outra ideia da Anvisa é imprimir as fotografias na frente e no verso dos maços. A alternativa 
seria adicionar mais frases de incentivo à interrupção do consumo. A indústria se opõe. 
Segundo Schneider," 80% do espaço do maço seria usado para advertências".  
 
 Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 abr. 2011, Empresas, p. B6.


