
 

Resumo de notícias sobre tabagismo e alcoolismo em junho e julho, do qual 
destacamos, além dos mais de dezenove meses de inércia do Governo federal em 

regulamentar a nova legislação antifumo (art. 49 da Lei nº 12.546/2011): 

31/07/2013 - Amata - Amata vai à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, nesta quarta-feira (1º/08), para analisar o descumprimento da Souza 
Cruz e Philip Morris à proibição da propaganda comercial de cigarros nos 
pontos de venda 

 

 

Agora só não se motiva a parar de fumar 
quem não quer!!! 

Palestra "Preparação para Deixar de Fumar" e 
Revista "Pare de Fumar Agora!", disponíveis 

on line: www.paredefumaragora.com.br 
"30 minutos que valem uma vida"  

 
31/07/2013 - Folha de São Paulo - Anvisa libera temporariamente (por até 1 ano) a adição 
de 180 substâncias ao cigarro. Dos cinco diretores, o único a votar com a área técnica, 
pela rejeição integral do pedido da Abifumo, argumentou: "As pequenas indústrias do 
setor se adequaram à nova regra, por que não as grandes? Não conseguem ou querem 
apenas gerar incertezas ou mesmo atribuir à Anvisa algumas das mazelas mal resolvidas 
do setor, como a situação dos pequenos agricultores que plantam tabaco?" 
30/07/2013 - Folha de São Paulo - Nova lei muda sabor dos cigarros na Austrália. Quase 
oito meses após a troca de embalagens icônicas por imagens explícitas de úlceras bucais, 
pulmões cancerosos e membros gangrenados, fumantes estão achando que o sabor dos 
cigarros mudou. As queixas começaram quase imediatamente depois de a lei entrar em 
efeito. "É claro que não houve reformulação do produto", disse a ministra da Saúde 
australiana. "Foi apenas que, ao serem confrontadas com uma embalagem repulsiva, as 
pessoas deram o salto psicológico para um sabor repulsivo." 
30/07/2013 - Infomoney - Balanço mostra que Souza Cruz não é mais um investimento 
tão defensivo; ações caem 
29/07/2013 - Diário da Rússia - (Jogando o jogo das indústrias) Putin é contra aumento 
dos impostos sobre tabaco e álcool. De acordo com o presidente russo, os impostos sobre 
o tabaco e o álcool "é uma área delicada". "Nós sabemos a que levou a última luta contra 
o álcool. O povo começou a produzir a aguardente caseira e beber o desnaturante", 
lembrou o presidente. Ele acredita que "as medidas não devem ser proibitórias, nem 
econômicas, devemos promover esportes e estilo de vida saudável" 
28/07/2013 - Diário da Manhã - Estação Saúde: no dia 30 de julho os passageiros que 
estiverem em três estações de ônibus de Goiânia receberão orientações gratuitas sobre o 
Tabagismo. A ação faz parte do Projeto Embarcando com Saúde, monitorado por 
assistente social, estagiários e estudantes da área de medicina, e desenvolvido por 
Instituições ligadas ao comércio (SESC) 
27/07/2013 - Administradores - Empregado que fuma perde 20% do tempo de trabalho 
com o cigarro, afirma especialista em finanças corporativas e pessoais 



27/07/2013 - G1 - (Perigo à vista) Brasil estuda regras para inclusão de novos ingredientes 
na cerveja. Mel, chocolate e especiarias podem entrar na receita original da cerveja. 
Primeira versão da instrução normativa será apresentada em 20 de agosto, pasmem, pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
24/07/2013 - UOL - Justiça proíbe bebida alcoólica no Mané Garrincha. Liminar que 
garantia a venda de cerveja foi derrubada, e única exceção será durante a Copa de 2014 
24/07/2013 - Folha de São Paulo - Estados Unidos estudam proibir venda de cigarro 
mentolado. FDA (agência que regula remédios nos EUA) abriu uma consulta pública 
sobre a regulação do mentol em cigarros, mostrando que a entidade está agindo o mais 
rápido possível. O espaço para comentários do público ficará aberto por 60 dias 
23/07/2013 - Agência Estado - FDA alerta para riscos do cigarro mentolado. Análise 
independente divulgada hoje afirma que os cigarros mentolados estão mais associados à 
iniciação de jovens fumantes e que os usuários desse tipo de cigarro têm mais dificuldade 
para abandonar o vício do que os fumantes de cigarros comuns. A FDA pede agora as 
opiniões das autoridades sanitárias, da indústria do tabaco e de outros potenciais 
interessados no assunto para debater quais restrições seriam mais adequadas aos cigarros 
mentolados 
22/07/2013 - UAI (AFP) - Vício de fumar pode fazer a pessoa beber mais. Nova pesquisa 
publicada no periódico Neuron ajuda a explicar por que o alcoolismo é cerca de 10 vezes 
mais prevalente em fumantes do que em não-fumantes. Enxurrada de dopamina causada 
pelo álcool pode trazer uma melhora do humor, mas também causa o estresse. Em estudos 
com ratos, a equipe de pesquisadores da Baylor College of Medicine, nos EUA, descobriu 
que a nicotina pode perturbar essa resposta do organismo ao álcool. Quando o cérebro é 
inundado por hormônios de estresse e a pessoa adiciona nicotina, o álcool suprime o fluxo 
de dopamina para o cérebro. Isso faz com que algumas pessoas bebam mais para atingir 
uma sensação de relaxamento maior 
19/07/2013 - Angola Press - Países africanos de língua portuguesa contam a partir de hoje, 
sexta-feira, com um website que aborda a temática sobre o tabagismo nessa região: CTC-
africa.org 
17/07/2013 - O Diário de Máringá - Maratona de Revezamento Pare de Fumar Correndo - 
Vanderlei Cordeiro de Lima, em Maringá, chega à X Edição. Inscrições estão abertas no 
site www.tabagismo.uem.br 
17/07/2013 - RFI - (Pouco aumento não funciona. E olha que o preço lá é bem mais alto!) 
Aumento no preço do cigarro na França não diminui consumo. Desde o início desta 
semana, o preço do maço de cigarro na França está 20 centavos de euro mais caro. Um 
pacote da marca mais barata passou a custar cerca de 6,30 euros (cerca de 18,4 reais) e a 
mais cara 6,80 euros (19,8 reais). No entanto, associações de luta contra o tabagismo 
criticam a decisão do governo francês, argumentando que o acréscimo de apenas 20 
centavos não influencia o comportamento dos fumantes 
16/07/2013 - Correio do Povo - (PitLeaks) Philip Morris pagou US$ 4,1 milhões por 
contratos com Fittipaldi e Patrick Racing na Fórmula Indy  
15/07/2013 - Correio Braziliense - Especialistas alertam para danos emocionais do vício 
do tabaco. Emoções negativas como preocupação, stress, depressão e raiva são mais 
comuns entre fumantes que entre não-fumantes, mostra pesquisa de dados do Gallup 
Healthways Well-Being Index são de 2012 (EUA) 
15/07/2013 - Rádio Fandango - Tabagismo aumenta em 85% o risco de impotência sexual 
masculina, de acordo com o ginecologista Joji Ueno, doutor em medicina pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
14/07/2013 - Zero Hora - Queimando dinheiro. Segundo a pesquisa Ibope, gastos com 
cigarros entre a população das classes D e E devem se igualar ao de produtos de mercearia 
e vestuário. Segundo o pneumologista e sanitarista Alberto José de Araújo, membro das 
comissões de tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e 
da Associação Médica Brasileira, o gasto com o cigarro chegam a comprometer um 
quarto da renda de uma pessoa que ganha um salário mínimo 



12/07/2013 - Midia News - Documentos mostram lobby do cigarro com Havelange, então 
presidente da Fifa, que renunciou antes que fosse anunciada de forma oficial propinas que 
recebeu. Banquetes, festas em hotéis de luxo e contratações de lobistas mostram a atuação 
da indústria do tabaco por décadas na entidade, segundo documentos divulgados pela 
Universidade da Califórnia (EUA) 
11/07/2013 - Veja - Pesquisa brasileira (Unifesp) mostra alterações cerebrais durante 
abstinência do álcool 
10/07/2013 - Notícia ao Minuto - Proibição de publicidade ao tabaco só abrange 10% da 
população, alerta a Organização Mundial de Saúde no relatório divulgado hoje 
10/07/2013 - EFE - OMS pede que mais países apliquem restrições à publicidade do 
cigarro 
10/07/2013 - Bem Paraná - Fumantes rendem duas semanas a menos de trabalho, apontam 
os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde 
10/07/2013 - O Tempo - Medicamento usado em transplantes vira arma contra o 
alcoolismo após teste em ratos por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São 
Francisco (EUA) 
09/07/2013 - Boa Informação - (Corretíssimo: preservando o próprio patrimônio) 
Imobiliárias de Nova York proíbem fumo dentro de apartamentos. Uma das principais 
imobiliárias da cidade determinou que nos novos contratos feitos pela empresa exista uma 
cláusula proibindo cigarros, charutos e cachimbos dentro dos apartamentos. Caso alguém 
infrinja a lei por três vezes, a imobiliária afirmou que poderá expulsar o morador de seu 
imóvel 
09/07/2013 - The Epoch Time - Excesso de álcool danifica cérebro, diz novo estudo de 
pesquisadores da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, que compararam 
26 alunos que bebiam álcool excessivamente, com outros 31 que não bebiam muito, e 
descobriram que os bebedores compulsivos têm que usar mais o poder do cérebro para 
completar tarefas visuais aleatórias 
08/07/2013 - Terra - Queda na qualidade do esperma pode ser causada por fumo na 
gravidez, afirma novo estudo divulgado na reunião anual da Sociedade Europeia de 
Reprodução Humana e Embriologia, baseado em relatórios do Western Australian 
Preganancy Cohort, iniciado em 1989, que acompanhou cerca de 3 mil mulheres grávidas 
e realizou uma avaliação testicular, que incluiu a medição do volume do testículo, análise 
da qualidade do sêmen e da produção hormonal dos filhos das voluntárias na faixa etária 
de 20 a 22 anos 
05/07/2013 - Jornal do Brasil - Saúde pública exige curso para fornecer medicamento a 
fumantes. Anna Ramalho: "Amigo desta cybercoluna, operado recentemente e com 
prescrição de tratamento para parar de fumar, pegava os adesivos de nicotina no Centro 
Municipal de Saúde Ernani Agrícola, em Santa Teresa. Pegava. Ontem, passou por lá e 
disseram que precisaria fazer um curso para voltar a receber o medicamento. Ou seja, 
burocracia. Vai acabar desistindo" 
05/07/2013 - Agência Senado - Restrição à venda de cigarros volta à pauta da Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), que pode votar, em reunião na quarta-feira (10) às 9h, projeto 
do senador Paulo Davim (PV-RN) que restringe pontos de vendas de cigarros (PLS 
139/2012), como supermercados, estabelecimentos de venda ou consumo de alimentos, 
lojas de conveniência e bancas de jornal 
02/07/2013 - Midia News - Largar cigarro aos 30 anos aumenta a vida em 10 anos 
01/07/2013 - STF - (E quem defende a saúde pública?) Defensoria Pública da União 
(DPU) recorre ao Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a aplicação do princípio da 
insignificância para camelôs flagrados com cigarros clandestinos 
01/07/2013 - O Globo - Política antifumo evita 7,5 milhões de mortes em 41 países em 
três anos, conclui um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Boletim da Organização 
Mundial de Saúde 
01/07/2013 - Terra - Cigarro que 'fala' pode ajudar fumantes no combate ao vício. 
Cientistas escoceses da Universidade de Stirling apostam em um maço de cigarros que, 



quando aberto, informa o usuário sobre os riscos à saúde. Assim que a embalagem é 
aberta, o maço solta mensagens em áudio alertando para o risco de infertilidade para quem 
fuma e também divulgando um número de telefone para quem quiser ajuda para deixar o 
vício 
28/06/2013 - Jornal de Negócios (Pt) - Espanha vai aprovar aumento dos impostos sobre o 
álcool e tabaco. Impostos sobre as bebidas alcoólicas pode chegar aos 10%. Já o tabaco 
vai ser aumentado pela quinta vez pelo atual governo, e 79,5% do preço do tabaco 
destina-se a impostos 
26/06/2013 - G1 - (Até legislação tailandesa é menos atrasada do que a nossa) Fabricante 
de cigarro quer processar Tailândia por alertas em maços 
26/06/2013 - Diário da Manhã - (Que nojo!) Justiça goiana afasta pretensão idenizatória 
de ex-fumante 
25/06/2013 - AFP - Educação protege contra crise, tabaco e obesidade. Os diplomados do 
ensino superior fumam menos, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgado nesta terça-feira, examinando 
indicadores nos países membros da organização, bem como na África do Sul, Arábia 
Saudita, Argentina, Brasil, China Índia, Indonésia e Rússia 
24/06/2013 - Alcoolismo - Cidades como Joinville (SC) e llhabela (SP) propõem a 
proibição do consumo de álcool em vias públicas 
24/06/2013 - Diário de São Paulo - Governo dá cigarros para presos psiquiátricos em 
tratamento na Casa de Custódia de Taubaté 
20/06/2013 - Amata - Procuradoria Geral da República apresenta no STF parecer 
favorável à Resolução da ANVISA que restringe o uso de aditivos nos cigarros 
19/06/2013 - Diário da Rússia - Prisões russas vão separar fumantes de não fumantes 
17/06/2013 - Amata - Professor de Biologia Comportamental Jack Henningfield, da Johns 
Hopkins School of Medicine, envia carta à Anvisa sobre a questão da proibição dos 
aditivos nos produtos de tabaco 
16/06/2013 - Paraíba Agora - (Chegou a vez deles) Álcool e direção: mais um deputado é 
vítima de acidente por embriaguez. Nessa última semana, dois deputados federais da 
Paraíba foram vítimas dessa imprudência 
16/06/2013 - Portal Nacional de Seguros - Mesmo alguns cigarros por dia aumentam o 
risco de artrite reumatoide, segundo pesquisa do Karolinska Institutet e da Karolinska 
University Hospital que analisou dados do Swedish Mammography Cohort, estudo que 
incluiu dados de 34.000 mulheres com idades entre 54 e 89 anos 
14/06/2013 - UOL - (Vergonha!) Bares nos estádios abrirão 3h antes dos jogos; bêbados 
poderão ser expulsos 
13/06/2013 - Veja - Publicidade de cigarro aumenta chances de adolescente começar a 
fumar, confirma estudo feito no Instituto para Pesquisa em Saúde e Terapia da Alemanha 
que monitorou jovens não fumantes ao longo de dois anos e meio, iniciado em 2008, com 
1.320 adolescentes de 10 a 15 anos de idade que nunca haviam fumado. Pesquisadores 
também observaram que o fator que exerce maior influência para que um adolescente 
comece a fumar é ter algum amigo que fuma. Em segundo lugar está a exposição à 
publicidade de cigarro 
12/06/2013 - Exame - Reino Unido propõe regular cigarro eletrônico como remédio. Os 
críticos do cigarro eletrônico avaliam que eles mantêm o vício e denunciam uma tentativa 
da indústria do tabaco de salvar um negócio muito desprestigiado. "Embora seja melhor 
parar de fumar totalmente, sou consciente de que nem todos os fumantes podem, e é muito 
melhor receber nicotina de fontes mais seguras como as terapias substitutivas", declarou a 
principal assessora médica do governo inglês. Em outros países, como Brasil, Argentina e 
Colômbia, a comercialização desse produto é proibida 
11/06/2013 - Amata - Amatabr aciona Ministério Público para que Souza Cruz e Philip 
Morris se adequem à lei antifumo 
11/06/2013 - CNJ - (Jogando a favor da indústria da bebida alcoólica, ao não demitir) Juiz 
é aposentado por embriaguez 



11/06/2013 - Exame - (Sinal de alerta) Altria (sucessora da Philip Morris) anuncia 
primeiro cigarro eletrônico 
09/06/2013 - Folha de São Paulo - Indústria do fumo investe em mosaico para atrair 
clientes. "Embalagem bonita, emoldurada por neon, é vender veneno com glamour", diz 
secretária-executiva da Conicq, comissão oficial que aplica, no Brasil, a convenção 
internacional antitabagista 
08/06/2013 - Terra - Pets que moram com fumantes têm o dobro de chance de terem 
câncer, revela pesquisa do Buckinghamshire SmokeFree Support Service, confirmando 
um estudo prévio da Tufts University (EUA), que já havia constatado que gatos que 
moram com fumantes têm o dobro de chances de desenvolver o linfoma felino, um câncer 
de sangue muito grave que afeta o sistema imunológico 
07/06/2013 - Glup - Governo espanhol quer multar pais que negligenciam alcoolismo dos 
filhos 
07/06/2013 - R7 - (Mas como se a vida e a saúde tivessem preço legal!) Projeto aumenta 
imposto de cigarros e derivados de tabaco. Deputado afirma que tributo atual não 
neutraliza gasto com fumantes 
05/06/2013 - UOL - Assembleia de SP aprova criação de "ficha suja" de motoristas que 
dirigirem alcoolizados. Projeto, a ser promulgado pelo governador, determina que sejam 
publicados no "Diário Oficial do Estado" a relação de "condutores de veículos 
automotores punidos com a perda da carteira de habilitação por dirigir sob influência do 
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência"  
05/06/2013 - Portal Nacional de Seguros - Vício de fumar diminui entre segurados da 
Sulamérica. Em pesquisa respondida em 2012 por 14.366 participantes do Saúde Ativa, 
8,7% afirmaram ser fumantes, contra os 11% registrados em 2008  
04/06/2013 - Exame - Cigarro vira Hitler, Fidel e Kim Jong-il em campanha "Sua saúde 
merece liberdade", criada pela Dim&Canzian para o Bem Ser - Saúde Integrativa. 
Composta por três peças, a campanha apresenta cinzeiros com uma "bituca" de cigarro 
que trazem os traços dos ditadores 
04/06/2013 - G1 - Estudo revela que fumante custa, em média, R$ 12 mil a mais para as 
empresas 
04/06/2013 - Folha de São Paulo - Estudo que recomenda proibição de cigarro eletrônico 
em local fechado, entregue ao governo francês em 28/05/2013, contém 200 páginas e 28 
recomendações, e foi encomendado pelo próprio governo. Entre as sugestões do 
documento estão a proibição do uso em locais fechados, a interdição aos menores de 18 
anos e o fim da publicidade 
04/06/2013 - MPF - MPF defende exclusão de inscrição 'sem álcool' de cerveja da Kaiser. 
Segundo o rótulo da cerveja Bavária sem álcool, há a presença de 0,5% de álcool em 
volume. Pelo Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de produtos e serviços 
potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira 
ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto" 
03/06/2013 - Fundación InterAmericana del Corazón Argentina - (Pois é, Dilma!) Se 
aprobó el reglamento de la Ley Nacional de Control de Tabaco sancionada en 2011 
03/06/2013 - G1 - (Veja onde mora o perigo!) Gasto com cigarro compromete 38,7% da 
renda da classe 'C', segundo o Ibope. Para as classes D e E o gasto corresponde a 13%. 
"Como o gasto não é feito de uma só vez, nem percebo", conta um consultor de 
telecomunicações, que afirma consumir em média um maço por dia 

 

www.amata.org.br 
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