
Resumo de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo do mês agosto, do qual 
destacamos, além dos mais de vinte meses de inércia do Governo federal em 

regulamentar a nova legislação antifumo (arts. 49/50 da Lei nº 12.546/2011): 

Amata - Ministério Público paulista recebe informações nas representações 
movidas em face de infrações penais cometidas por Souza Cruz e Philip 
Morris 

 

 

Estenda a Semana Nacional de Combate 
ao Fumo por todo o ano!!! 

Recomende a um fumante a Palestra 
"Preparação para Deixar de Fumar": 

www.paredefumaragora.com.br 
www.youtube.com/Amatabr 

"30 minutos que valem uma vida" 
 

 
30/08/2013 - Veja - Ao parar de fumar, mulheres engordam mais do que os homens. 
Pesquisa da USP observou que mulheres que abandonam o cigarro ganham, em média, 
6,7 quilos, contra 3,8 quilos dos homens. Deixar o vício, porém, faz com que a maioria 
das pessoas passe a se sentir melhor 
29/08/2013 - Veja - Número de fumantes cai 20% em seis anos no Brasil. Dados 
divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde revelam que 12% dos brasileiros 
com mais de 18 anos são fumantes. É a menor taxa registrada desde 2006, quando a pasta 
começou a acompanhar a prevalência do tabagismo no país. Naquele ano, 15% da 
população fumava 
29/08/2013 - PB Agora - Estudantes fazem ato contra o Tabagismo no Centro de João 
Pessoa. Aproximadamente 3 mil estudantes da rede estadual de ensino tomaram o anel 
interno do Parque Solon de Lucena, a Lagoa. No local, os estudantes se uniram e deram 
um grande abraço coletivo na Lagoa. A manifestação atraiu a atenção dos curiosos que 
reduzem a velocidade para observar a manifestação 
29/08/2013 - UOL - Antes da faculdade, retome temas como álcool e drogas com seu 
filho 
29/08/2013 - R7 - Ganho de peso dos que deixam de usar tabaco está exclusivamente 
relacionado com a modificação da flora intestinal, descobriram pesquisadores do Hospital 
Universitário de Zurique. Esse ganho não se deve, portanto, a um aumento do consumo de 
calorias para compensar a abstinência ao tabaco. O peso do ex-fumante aumenta se ele 
ingerir a mesma quantidade ou inclusive menos calorias. O fenômeno está diretamente 
vinculado às mudanças na composição da diversidade bacteriana nos intestinos. A 
experiência científica foi feita durante nove semanas com 20 pessoas: cinco fumantes, 
outros cinco que não fumavam e dez que tinham largado o tabaco uma semana antes de se 
iniciar a observação clínica. Este mesmo resultado tinha sido observado anteriormente em 
experimentos com ratos 
29/08/2013 - G1 - (Inovando a campanha da Amata de 2007) 'Cigarro gigante' simula 
sensações para combater tabagismo no RS. Túnel com 15m de comprimento e 3,5 m de 



diâmetro em forma de cigarro foi instalado no no Largo Glênio Peres, Centro de Porto 
Alegre. Visitantes experimentam sensações associadas ao tabaco e aos riscos. A ação será 
realizada até o próximo sábado (31), e está aberta ao público das 9h30 às 18h30 até sexta-
feira (30). No último dia, encerra às 17h 
29/08/2013 - Diário do Grande ABC - Só três em cada dez fumantes conseguem 
abandonar o cigarro. O alerta é dado por especialistas do Grande ABC. O início do 
tratamento gratuito, no entanto, pode demorar. Em São Bernardo, a fila de espera tem 594 
pessoas. Reestruturado em abril de 2013, o serviço ainda aguarda processo de 
credenciamento junto ao Cratod (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas) para receber as medicações usadas no tratamento - antidepressivo e adesivo de 
nicotina. Em Santo André, a fila é de aproximadamente um mês e meio. Em São Caetano 
espera é de até dois meses 
28/08/2013 - Capital News - Projeto que proíbe uso de tabaco em áreas verdes é 
protocolado no Senado. O projeto protocolado pelo Senador Paulo Paim, que agora segue 
para na análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), teve inicio há sete anos com 
técnicos e acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e alunos 
do Colégio Adventista. Eles querem seguir o modelo adotado em algumas cidades dos 
EUA e da Europa. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul 
(OAB/MS), apoia o projeto 
28/08/2013 - UOL - Multas diminuem volume de lixo no chão em 34%, diz Prefeitura do 
Rio. A multa por jogar a bituca no chão é de R$ 157 
28/08/2013 - Folha de São Paulo - Liminar suspende efeitos de veto a mentolados. 
Diretor-presidente da Anvisa diz que espera que essa decisão da Justiça seja revertida até 
a data da entrada da nova regra em vigor, no dia 14 de setembro. A Procuradoria-Geral 
Federal está pedindo a suspensão da liminar. O recurso deve ser apreciado pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
27/08/2013 - Agência Estado - Anvisa publica lista de 121 aditivos de cigarros liberados 
temporariamente por doze meses  
27/08/2013 - Inprensa Nacional - Instrução Normativa nº 6, de 26 de agosto de 2013: veja 
a lista dos 121 aditivos de cigarros liberados por doze meses até a conclusão do estudo a 
ser feito por um grupo de especialistas 
26/08/2013 - G1 - Maço de cigarro é trocado por fruta durante campanha em Uberaba 
26/08/2013 - Dinheiro Vivo (Pt) - (É por isso que esse produto não pode ser permitido!) 
Fabricante dos cigarros Camel volta aos anúncios na TV. Agora com cigarros eletrônicos. 
Reynolds American aproveita a atual falta de regulação sobre a publicidade aos cigarros 
eletrónicos para voltar aos anúncios de TV 
24/08/2013 - UOL - (Boa mesmo é a notícia da metade da concentração de álcool) 
Cientistas australianos criam cerveja que não dá ressaca. Apesar de também ter menos 
concentração de álcool (2,3% contra 4,8%), os cientistas garantem que o líquido ficou 
com o mesmo gosto de uma cerveja normal 
23/0/8/2013 - O Globo - Comlurb multa 67 pessoas no terceiro dia da Operação Lixo 
Zero. De acordo com a companhia carioca, as guimbas de cigarro continuam sendo as 
grandes vilãs, responsáveis pela maior parte das autuações 
23/08/13 - EBC - Cardiologistas lançam campanha de alerta sobre riscos para fumantes 
passivos 
23/08/2013 - Jornale Curitiba - Uso de narguile preocupa saúde em Curitiba. Secreteria 
reealizará açóes de concientização na Boca Maldita na próxima quinta-feira, 29, Dia 
Nacional de Combate ao Fumo. Curitiba é a capital com maior incidência do uso de 
produtos derivados do tabaco - sem considerar o cigarro - entre adolescentes. Segundo a 
Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE, 14,4% dos 
estudantes afirmaram ter usado algum produto derivado do tabaco - especialmente o 
narguile - nos 30 dias anteriores à pesquisa. O índice é três vezes maior que a média 
nacional, que foi de 4,8% 
23/08/2013 - O Diário de Maringá - X Maratona Pare de Fumar Correndo - Vanderlei 



Cordeiro de Lima - deve reunir 2,5 mil atletas em Maringá  
22/08/2013 - Revista Pais & Filhos - Para psicóloga, diálogo aberto com filhos reduz 
chance de adotar cigarro  
21/08/2013 - Portal do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA lança Chamada 
Pública para diversificação de produção e renda. Mais de 11 mil agricultores familiares 
dos três estados da região Sul receberão, durante três anos, assistência técnica e extensão 
rural (Ater) para diversificarem sua atividade produtiva. A Chamada Pública n° 06/2013, 
no valor de R$ 52,6 milhões, vai selecionar entidade que prestará assistência técnica e 
extensão rural aos agricultores, como forma de dar continuidade a um processo de 
diversificação iniciado com a Chamada n° 04/2011 
20/08/2013 - Estadão - 'A gente tem de se educar', diz fumante. Fumantes cariocas foram 
o alvo preferencial do Programa Lixo Zero e se mostraram compreensivos com a 
aplicação das multas 
20/08/2013 - Portal Nacional de Seguros - Discutir dependência química de pacientes 
oncológicos é desafio para médicos. Novos estudos agora colocam o álcool como o 
segundo fator de risco modificável para as neoplasias malignas, atrás apenas do tabaco 
19/08/2013 - Clipping do Planejamento (Correio Brazilienze) - Diálogo entre direito e 
saúde 
18/08/2013 - O São Gonçalo - Estado do Rio de Janeiro poderá fornecer remédio contra 
cigarro. A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou na última quinta-feira, em 
primeira discussão, o projeto que autoriza o fornecimento gratuito de medicamentos e 
tratamento especializado  
14/08/2013 - Angola Press - Presidente moçambicano exorta as populações das zonas 
rurais moçambicanas para não substituírem a cultura de produtos alimentares pelo tabaco, 
como forma de promoverem a segurança alimentar e evitarem a fome 
14/08/2013 - G1 - Cigarro está associado a 26% das mortes por todos os tipos de câncer. 
Segundo uma pesquisa feita em abril deste ano, 1,7 milhão de casos de câncer serão 
detectados no Brasil até 2030 e mais de 1 milhão de mortes ocorrerão anualmente 
14/08/2013 - Paranashop - Empresa lança Blitz do Tabagismo, um conjunto de ações 
antitabagistas que visa sensibilizar e mobilizar trabalhadores sobre os malefícios do 
cigarro, para empresas 
14/08/2013 - Presseurop - A UE dedica-se, com sucesso, a uma metódica caça ao tabaco 
nos lugares públicos. Só a República Checa, onde a Philip Morris está implantada [cidade 
da Boémia central] resiste. "Não é um mau hábito, é uma doença insidiosa e devemos 
combater aqueles que a propagam", afirma o ministro da Saúde irlandês, explicando assim 
aos jornalistas como conseguiu, na primavera passada, convencer o seu país a introduzir, 
para todas as marcas de cigarros, uma embalagem única onde há imagens de pulmões 
devastados pelo tabaco. A Irlanda foi o segundo país, após a Austrália, a adotar tal regra. 
Em junho, os ministros da Saúde da União decidiram que, dentro de três anos, todos os 
países da UE terão de aplicar a mesma medida que a Irlanda. Falta só a aprovação do 
Parlamento Europeu 
14/08/2013 - Folha da Região de Araçatuba - Editor-executivo da Associação Paulista de 
Jornais escreve sobre 'O cerco contra o tabagismo', trazendo dados e impressões sobre os 
quatro anos de vigência da Lei Antifumo paulista 
12/08/2013 - Portal de Notícias do Senado - (Correio Braziliense) Prevenção: mais saúde 
com menos custos 
11/08/2013 - Diário de Marília - Editorial: Lei Antifumo pelo coletivo. Uma sociedade 
responsável se mede também pela coragem de suas ações. A lei antifumo tem raízes 
sadias, daí ser emblemática para a coletividade que a impôs pela saúde de todos. 
09/08/2013 - Amata - Ministério Público paulista recebe informações nas representações 
movidas em face de infrações penais cometidas por Souza Cruz e Philip Morris 
07/08/2013 - Estadão - Em quatro anos, lei antifumo rendeu 1,6 multa por dia em São 
Paulo 
06/08/2013 - UOL - Meditação ajuda a diminuir ânsia por cigarro, indica estudo com 27 



voluntários fumantes, com uma idade média de 21 anos, de coautores da Universidade 
Técnica do Texas e da Universidade do Oregon (EUA)  
05/08/2013 - Agência Brasil - Cervejaria é condenada a pagar R$ 700 mil por assédio 
moral. Gerentes desrespeitavam os funcionários, com gritos e xingamentos, para cobrar o 
alcance das metas estipuladas pela empresa. Havia até ameças de que caso o desempenho 
não fosse satisfatório, os empregados poderiam ser enviados para outra região. "As 
cobranças envolviam gritos e utilização de palavras como 'safado'" 
03/08/2013 - Estadão - Uruguai quer combater consumo excessivo de álcool 
01/08/2013 - Exame - (Isso é que é preço de verdade!) Imposto australiano sobre tabaco 
aumenta em 12,5 por cento todos os anos até 2016, uma medida que espera arrecadar US$ 
4,7 bilhões aos cofres públicos. Um pacote de 20 cigarros na Austrália custa ao redor de 
US$ 16 e, após o aumento tributário dentro de quatro anos, deverá custar US$ 4,48 a mais 
01/08/2013 - Reporter News - (Que boa notícia. Depois de 19 meses de inércia em 
regulamentar nova lei antifumo, também já podemos chamar a presidente da república de 
"rainha ou miss fumaça"!) Políticos estão sujeitos a crítica, decide TJ-DF. Chamada de 
"miss desmatamento" e "rainha do desmatamento" pela organização Greenpeace, a 
senadora Kátia Abreu (PSD-TO) perdeu ação de indenização por danos morais contra a 
entidade 
31/07/2013 - Amata - Amata vai ao Ministério Público do Estado de São Paulo, nesta 
quinta-feira (1º/08), para analisar a adaptação da Souza Cruz e Philip Morris à atual 
legislação antifumo 

www.amata.org.br

  
  

  

 


