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O Dia Mundial sem Tabaco é uma data celebrada anualmente no 
dia 31 de maio. Criada pelos Estados membros da Organização 
Mundial da Saúde, a campanha tem como objetivo chamar a 
atenção para a epidemia do tabaco e para as mortes que causa, 
informando o público sobre os perigos do uso do tabaco, as 
estratégias da indústria do tabaco e as ações da Organização 
Mundial da Saúde para o controle do tabagismo. A campanha 
também visa informar as pessoas sobre o que podem fazer para 
ter uma vida saudável e proteger crianças, adolescentes e jovens 
das consequências devastadoras do tabagismo.

A Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde classifica o tabagismo como 
doença, no grupo dos transtornos mentais e comportamentais 
devidos ao uso de substância psicoativa. A doença é causada 
pela dependência à nicotina presente em produtos derivados de 
tabaco e é a maior causa isolada evitável de adoecimento e 
mortes precoces em todo o mundo.

O tabagismo é responsável por mais de 7 milhões de mortes por 
ano em todo o mundo e por inúmeras doenças tabaco 
relacionadas. É uma das principais causas do câncer de pulmão e 
no Brasil milhares de pessoas morrem anualmente por este tipo 
de câncer. A maior parte dos fumantes vive em países de baixa e 
média renda e possuem menor escolaridade.

Os países signatários da Convenção-Quadro para o Controle do 
Tabaco são estimulados a organizar eventos todos os anos para 
ajudar as comunidades a comemorar o Dia Mundial Sem Tabaco 
à sua maneira em nível local. Os eventos ocorrem por meio de 
campanhas de conscientização do público, confecção folhetos e 
cartazes, dentre outros. 

Dia Mundial Sem Tabaco
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Entrega de Certificados 1º Semestre 2019

Fale Conosco
- E-mail: previni@previni.com.br
- Site: www.previni.com.br
- Tel.: (21) 2666-2200
-Pessoalmente na sede do PREVINI

Faça seu atestado de vida

O PREVINI realizou em Junho de 2019 um grande evento para recepcionar os mais novos Aposentados do 1º Semestre de 2019. Estiveram 
presente no evento o Procurador Geral Rafael Alves, o Presidente do PREVINI Anderson da Silva Moreira, o Sub Secretário de Administração 
Paulo Sérgio da Silva Monteiro e o Diretor de Beneficios do PREVINI Marcello Raymundo Cardoso.


