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#DiCa_1 – Não fique perto de fumaça de cigarro!

Nossa, olha quanta 
fumaça saindo daquele 

cigarro! 

Vem com a gente Pipa!
Somos os Irmãos Pulmolino

e queremos te levar 
para o ar puro!

Gostei desta dupla!
Espero que eles me 

assoprem boas dicas!

~



#DiCa_2 – cuide bem dos seus pulmoes

Que lugar bonito este aqui!
Mas por quê eu devo sair de 

perto da fumaça? 

Por que seus pulmões dão
a energia que você precisa para 
voar! Além de ser a parte mais 

linda do seu corpo!

Legal saber isto 
da energia! Mas tem
gente que se acha...

~



#DiCa_3 – Publicidade de cigarro não pode te enganar!

Olha ali que 
propaganda 

linda! 

Não se engane Pipa! As 
propagandas de cigarro 

investem milhões para chamar 
sua atenção!

Eu só gostei do cavalo!
O nome do cigarro

já diz tudo...

~



#DiCa_4 – É proibido fumar em paradas cobertas!

Cof, cof!  É permitido fumar
em  parada de ônibus,

Irmãos Pulmolino? 

Não é permitido. Desde 
2014 existe uma lei que proíbe 

fumar nestes espaços limitados,
como esta parada coberta!

Espero que ele não 
perca o ônibus, porque 
o respeito está difícil

de achar .



#DiCa_5 – A epidemia do tabaco é um problema mundial!

Irmãos Pulmolino, 
é verdade o cigarro mata

no mundo inteiro? 

Infelizmente sim, Pipa! Por
isto que desde 2003 a Organização 

Mundial da Saúde age para combater
a Epidemia do Tabaco!

O mundo dá tantas
voltas que este 

pessoal que fuma 
só pode estar tonto.



#DiCa_6 – Sua saúde não tem preço!

Por quê as Pipas de 
dinheiro estão indo 

em direção à luz? 

Elas morreram de câncer.
O dinheiro representa os U$23 milhões 

de dólares gastos por dia pela indústria 
do cigarro em marketing!

Muito triste isso. 
A verdade é que 

minha saúde não 
está a venda!

~



#DiCa_7 – Viaje nas estrelas do céu da boca saudável!

Imãos Pulmolino,
que lugar é este que 

está tudo vermelho? 

Pipa, estamos no céu da boca! 
Este mês é conhecido como Maio 

Vermelho, pois serve de alerta para as  
pessoas.  Alerta sobre o Câncer de Boca,

um dos grandes males do tabaco!

Que horror! Tô fora! 
Céu da boca é bom 

para beijo 
de astronauta!



#DiCa_8 – Não deixe o Design enganar a sua saúde!

Olha que coisa mais
bonita em cima

desta mesa!

Cuidado Pipa! Isto é um Narguilé.
A indústria do tabaco vem investindo 

nisto, com aromas e cheiros para atrair
os jovens. Saiba que o Narguilé traz 

malefícios piores que o cigarro!

Típico objeto que é 
Bonito por fora, mas 
que nos deixa horrível

por dentro

~



#DiCa_9 – Cigarro eletrônico choca sua saúde!

Que divertido aquele 
cigarro! Tem até 

luzinha que pisca!

É um cigarro eletrônico! Mais um 
produto da Indústria do Tabaco, que 

inovou com tecnologia, para atrair os 
jovens! Não se iluda, é um cigarro que faz 

muito mal à saúde!

É eletrônico, mas quem
sofre o curto-circuito

é a nossa saúde! 



#DiCa_10 – deixe o Cachimbo somente para o saci!

Fui convidado para uma 
festa à fantasia e vou de 

Sherlock Holmes!

Legal a fantasia Pipa! 
Mas saiba que o cachimbo 

causa mais câncer de boca e de 
língua do que o cigarro!

Não se preocupe.  Só uso 
cachimbo vazio na fantasia. 

Cachimbo de verdade
eu deixo para o Saci!



#DiCa_11 – Cuide-se hoje para não se arrepender depois!

Nossa que nuvens pretas
são estas? E por quê 

estão todos acamados?

Essa nuvem escura representa
o Enfisema. Estão todos acamados,

por causa desta doença que o cigarro  
provocou! Agora, eles já não 

podem mais voar!

Se pudessem, 
voariam no tempo 

para nunca 
terem fumado!

~



#DiCa_12 – ter saúde faz você voar alto!

É tão lindo aqui em cima.
Por quê será que aquela 

pipa voa tão baixo? 

Ela está lá embaixo, pois 
teve sua capacidade física 

debilitada. O fumo prejudicou 
as habilidades dela!

Puxa, que ruim! Isto que
eu chamo de um verdadeiro

Baixo Astral!
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FIQUE distante do tabaco e similares!

A Indústria do Tabaco investe 23 milhões de dólares por dia em marketing para 
atrair sua atenção e buscar novos consumidores. Nosso plano é contra-

atacar, trazendo informação para todos e alertando sobre os malefícios do 
cigarro e derivados para a saúde de todos. Seguimos as orientações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do MINISTÉRIO DA SAÚDE, para 
que você tenha as informações científicas corretas. Estamos alinhados também 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos 
pela ONU.

~
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