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Ofício Nº245/DREA/GAB/CIRCULAR  
Araguaína, 14 de maio de 2012. 

 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 

Assunto: 31 de maio - DIA MUNDIAL SEM TABACO. 
 

 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
 
1.  Estaremos participando da comemoração do DIA MUNDIAL SEM TABACO - 31 de 

maio.  Sendo que neste ano, a Organização Mundial da Saúde, optou por trabalhar com o tema 

relacionado a Interferência da Indústria do Tabaco, de acordo com o artigo 5.3 da Convenção-Quadro 

para o Controle do Tabaco. O Brasil, levando em consideração o tema proposto, criou o slogan - 

FUMAR: FAZ MAL PRA VOCÊ, FAZ MAL PRO PLANETA. 2.  Pretendemos com isso, 

elucidar a população sobre todos os malefícios do consumo de tabaco, desde sua produção até o consumo 

do produto final. O meio ambiente sofre com esse produto tanto quando o ser humano. Precisamos cada 

vez mais, conscientizar a população sobre os malefícios deste produto. 

2.  E para isso contamos com Vossa Senhoria e os professores, uma vez que precisamos 

conscientizar nossos jovens sobre todos os prejuízos relacionados a esse consumo, para isso elaboramos 

uma versão reduzida do Manual de Orientações e elencamos uma série de atividades relacionadas com o 

tema para que, durante o mês de maio (podendo se estender ao longo do ano) possam trabalhar com seus 

alunos (material em anexo). 

3.  Solicitamos o envio do relatório com as devidas evidencias até o dia 11 de junho/2012, 

podendo o mesmo ser enviado por email: grebaraguaina@gmail.com. 

4.  Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Dinarte Guimarães pelo telefone 

3411-5002 ou com Wanuza Claudett no 3411-5019. 

5.  Agradecemos antecipadamente apoio, na certeza de que com sua ajuda construiremos um 

Brasil melhor. 

 
 

Atenciosamente,  

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


