No início de 1993 a
Direção do InCor
criou um Programa
de Qualidade de Vida
e eu fui designada a
ficar com tema
TABAGISMO.
Pesquisando na
Biblioteca do InCor
encontrei este artigo
e resolvi escrever
uma carta.
Foi assim que tudo
começou.
Jaqueline Issa

Imaginava que C Chollat‐ Traquet
fosse um homem.
Quem descobriu que C Chollat
Traquet é uma mulher, e se
chama Claire, foi a jornalista
Madeleine Lacsko quando estava
escrevendo o livro Sem Filtro –Ed
Cultura. Madeleine entrevistou
Claire por telefone. O fato é que
Claire não se ofendeu com o Sir e
respondeu prontamente ao nosso
pedido. Desta forma, em 1993, o
I C com apoio
InCor
i técnico
té i da
d OMS
conseguiu furar o bloqueio de
mídia , se tornando o principal
divulgador das campanhas do
Dia Mundial Sem Tabaco no Brasil
e grande divulgador das
estratégias do Programa Tobacco
or Health da OMS de combate ao
tabagismo.
J
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O tema da
campanha em
1993 foi:
Profissionais de
saúde - uma
janela para
mundo livre do
tabaco.
O InCor de
¨janela¨ passou
a ser o porta
voz deste
programa.
J
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Materiais da OMS
enviados ao InCor
para comemoração
do Dia Mundial Sem
Tabaco
de 1993.
1993
Jaqueline Issa

Solenidade de comemoração
do Primeiro Dia Mundial
Sem Tabaco no Brasil em 31
de Maio de 1993 no
lnstituto do Coração
HC.FMUSP com apoio formal
da OMS.
Exibimos o filme enviado
pela OMS. Paguei mico,
fiquei com microfone lá na
frente,, auditório lotado,,
fazendo tradução, mas o
mais importante, é que, ao
sentar ao lado do prof. Adib
Jatene, diretor do InCor na
época, me senti a vontade
para entregar tudo que
recebia da OMS quando ele
se tornou Ministro da Saúde
em 1995.
Jaqueline Issa

Casei e virei Jaqueline Scholz Issa...

Havia uma troca constante de
correspondência com OMS.
Em 1994 quem assumiu o
Programa Tobacco or Health
da OMS foi Dr. Menchaca .
Atualmente ele mora em
Cuba. A jornalista Madeleine
Lacsko tentou entrar em
contato com ele em 2007 e
2008 , mas a democracia de
Cuba não ajudou a encontra‐
lo.
Jaqueline Issa

Fita de vídeo da OMS
enviada para campanha
dia Mundial Sem Tabaco
de 1994
Tema‐ Mídia e Tabaco.
Esta fita
fi me ensinou
i
a
trabalhar com a mídia.
Com ela aprendi que se o
assunto
t tabagismo
t b i
chega
h
aos meios de comunicação
, em pouco tempo os
políticos falarão também
no assunto.
Os argumentos são
incontestáveis a opinião
incontestáveis,
pública, com certeza
apoiará esta causa.
Dito e feito.
Jaqueline Issa

Ganhando a mídia e
agregando forças.
Com a grande exposição de mídia
proporcionada
p
p
p
pelo nome InCor,,
os grandes nomes da luta
antitabaco no Brasil me
‘capturaram’ e assim conheci Prof.
José Rosemberg e Prof. Antonio
Pedro Mirra. Depois, o Dr
Roseberg me apresentou um
exército. Conheci as guerreiras do
INCA, e destaco o trabalho da
Vera Luiza da Costa e Silva e da
T i C
Tania
Cavalcanti
l
ti na iimplantação
l t ã
da política antitabaco do Brasil,
Jaqueline Issa

A repercussão desta pesquisa foi tão grande na mídia que motivou a Phillip Morris
relatar nos seus documentos internos. A Jornalista Madeleine Lacsko quando estava
pesquisando para escrever o livro Sem Filtro em 2007 me falou : “você esta nos
arquivos secretos da industria tabaco’, e eu falei: “ não acredito”. Então veja.

Eu na Phillip Morris.Arquivos da
industria do tabaco abertos por
determinação Corte dos EUA
EUA.

Jornalista bom,
bom acha
tudo.
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/suf42c00

O trabalho com monóxido de carbono
realizado em 1994 e em 1995 repercutiu
t t na mídia
tanto
ídi no Brasil
B il que foi
f i relatado
l t d nos
arquivos internos da Phillip Morris.

Nesta correspondência eu
relatava a OMS como tinha
sido vitoriosa nossa campanha
de mídia, responsabilizando a
propaganda do cigarro por
aumentar o número de
fumantes Comuniquei de
fumantes.
imediato a portaria assinada
ppelo então Ministro da Saúde,,
Henrique Santillo, restringindo
rigorosamente a propaganda do
cigarro.
O primeiro grande passo foi
dado com esta portaria. O
assunto teria que ser discutido.

Dr. Menchaca ficou
eufórico e pediu uma
cópia da portaria.
Parabenizou
P
b i
o
Ministro da Saúde
pela medida e o
InCor pela campanha.
Enviou a resolução
da OMS sobre
estratégias
es
a ég as de
combate a epidemia
tabágica no mundo.

As principais estratégias de
um programa de eficaz de
controle do tabagismo
estavam neste documento
da 43ª Assembléia Mundial
de Saúde de 17 de maio
de1990. Três pontos em
destaque:
1 Proteção
1P t ã fumo
f
passivo
i
2- Proibição propaganda,
3- Aumento preço cigarro.
Entreguei este documento
que o Dr Menchaca me
enviou ao nosso recém
empossado Ministro da
Saúde, Dr Adib Jatene.

Dr Adib assumiu Ministério em
janeiro 1995

O que eu recebei da OMS chegava
ao Dr Adib. Quem mandou ele
sentar do meu lado (rsssss).
A campanha de 1995 da OMS
seria
i muito
i interessante,
i
pois
i
abordava os aspectos econômicos
do tabagismo, impostos
arrecadados
d d , valores
l
gastos
t com
saúde, inibição do consumo com
aumento do preço cigarro, custos
da produção de tabaco e lucro das
fábricas de cigarro.
A OMS montou um KIT completo
sobre o tema e advinhe senão
chegou na mão do meu “ amigo”.
Sem contar que virei Issa e Issa é
libanês, como Jatene. Nessa altura
já era “brima”
Jaqueline Issa

Olha quem esta aqui
aqui.
Paulo Maluf , prefeito São
Paulo.
Muito
u o interessante.
e essa e Lembra
e ba
que na fita da OMS eles
falavam que após a mídia
falar o q
que realmente o
tabaco provoca viriam os
políticos.
BINGO.

Em 1995 a correspondência
com OMS se intensificou,
pois a portaria do Henrique
Santillo precisaria virar lei, e
o lobby
y do tabaco trabalhava
duro contra.
Mas Dr Adib, que assumiu o
Mi i é i Saúde,
Ministério
S úd soube
b
conduzir a questão e
conseguiu aprovar a lei
9294/96 que de fato
restringiu propoganda e
separou
p
espaços
p ç p
para
fumantes e não fumantes.
Acho que ele não aguentou a
Vera Luiza do INCA e eu do
InCor na orelha dele.

Materiais
M
t i i enviados
i d pela
l OMS com temas
t
campanhas
h e produzidos
d id no Brasil
B il para
Comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco no Brasil em 1993, 1994 e 1995

