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As empresas  de tabaco sabem que seus produtos causam destruição e morte, mas mesmo assim 
os fabricam e vendem. Agora, elas devem ser responsabilizadas e enfrentar as consequências 
financeiras. Aqui estão 10 razões pelas quais os legisladores e vítimas do crescimento e uso do 

tabaco devem fazer  #TobaccoPayUp .

Para saber mais, leia o resumo da política "Responsabilização e responsabilidade da indústria do tabaco na época da COVID-19":  

www.exposetobacco.org/resources/hold-tobacco-accountable

10 razões pelas quais é hora 
 de #TobaccoPayUp

O uso do tabaco custa ao mundo 

US$ 1,4 trilhão a cada ano em 

despesas com saúde e perdas 

de produtividade.

Os governos perdem receitas fiscais 
quando as empresas de tabaco 

fornecem em excesso a certos 

mercados, sabendo que o excesso 

acabará no mercado negro.

Cerca de 1,3 milhão de crianças 
trabalham em plantações de 

tabaco, onde são expostas à 

doença do tabaco verde e privadas 

de educação, prejudicando suas 

chances de um futuro saudável  

e bem-sucedido.

As empresas de tabaco violam 
rotineiramente os direitos humanos 

por meio de práticas  

trabalhistas inadequadas.

O vício em tabaco cria pobreza ao 

fazer com que as famílias paguem 

altas contas médicas e desviem 

dinheiro de alimentação e educação 

para produtos de tabaco.

A indústria do tabaco tem 

historicamente pago advogados, 

cientistas e agências de relações 

públicas para esconder os 

malefícios do fumo e do 

fumo passivo, resultando em 

desinformação e até fraude.

O cultivo de tabaco retira 

nutrientes do solo mais rápido do 

que outras culturas e ocupa terras 

que poderiam ser usadas para o 

cultivo de alimentos.

As empresas de tabaco violam os 

padrões éticos estabelecidos pelo 

tratado global de controle do tabaco 

ao fazer lobby agressivo com os 

legisladores e dar presentes a 

funcionários públicos.

As bitucas de cigarro representam 

cerca de 15% do total de detritos 

em todo o mundo e as toxinas 

das bitucas e dos pesticidas do 

tabaco poluem a água potável e 
prejudicam a vida aquática.

A indústria do tabaco atacou 

legalmente a legislação de controle 

do tabaco em pelo menos 30 países 

na última década, atrasando a 
implementação de medidas que 
salvam vidas.
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