Editorial ‐ Em 27 de novembro, duas mortes num dos estádios da Copa causou forte
impacto no país. Em 22 de novembro, a colunista Ruth de Aquino, ao escrever sobre o
atropelamento de Jéssica Bueno Rodrigues da Silva, havia ressaltado dados escandalosos do
Portal do Trânsito Brasileiro: 45 mil mortos por ano em crimes de trânsito no Brasil, sendo
44%, quase 20 mil, por atropelamento. E também em 27 de novembro, Dia Nacional de
Combate ao Câncer, o Ministério da Saúde divulgou números alarmantes para 2014: o Brasil
terá 576 mil novos casos de câncer, sendo 27 mil de câncer de pulmão, dos quais 90% são
reconhecidamente, inclusive por perícia judicial, causados pelo tabagismo.

As três notícias são tristes, mas a última é muito mais. Apesar das circunstâncias,
acidentes de trabalho ocorrem. O estarrecedor em relação aos acidentes de trânsito, na
verdade, é o fomento das mortes pela avareza selvagem de empresários, investidores
e publicitários, através da vergonhosa propaganda de bebida alcoólica na televisão.
Nada se iguala, no entanto, às mortes de câncer do pulmão geradas pelo tabagismo. É
algo insano! O lucro de empresários e investidores com a morte e a má qualidade de
vida é inadmissível no mundo contemporâneo. Até quando conviveremos com um
governo federal que, há quase dois anos, não regulamenta a nova lei antifumo, e com
a própria inércia do Supremo Tribunal Federal que não coloca em pauta a Adin nº
4.874 que analisa a legalidade da proibição de aditivos ao tabaco, mantendo assim
esse status quo assassino?
Em novembro a Câmara Municipal de São Paulo também aprovou uma lei que, se
não existente em outros municípios, deveria ser seguida por todo o país: ampliação da
lista de produtos e serviços que podem ser vendidos nas bancas de jornais, que
poderão oferecer bebidas não alcoólicas e alimentos industrializados como sorvetes,
salgadinhos e doces (até 200g, bem mais que os 30g da legislação anterior, de 2000).
É que a política é benéfica para esses profissionais, que deverão perder, embora
infimamente, com a esperada redução da venda de cigarros. Assim, a outra ponta da
cadeia do fumo também não sofrerá com os impactos da entrada em vigor da
proibição de aditivos no tabaco, já que, do cultivo, 85% é destinado à exportação, in
natura.
No mais, chama também a atenção as decisões das instâncias inferiores do Poder
Judiciário que, num mundo de fantasia, como se a bebida alcoólica e as drogas
fossem um produto de primeira necessidade, e não um problema social e, portanto,
não particular, têm condenado empresas inclusive a ressarcir salários de períodos,
entre a demissão e a reintegração, que os adictos não trabalharam.
Boa leitura!
Silvio Tonietto

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"
Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo:
27/11/2013 ‐ UOL ‐ Brasil terá 576 mil novos casos de câncer em 2014, diz Ministério da
Saúde. Destes, 27 mil serão de pulmão, dos quais 90% são causados pelo tabagismo
27/11/2013 ‐ Âmbito Jurídico ‐ (Quem paga essa conta?) JT determina reintegração de
telefonista com doença causada pelo álcool
27/11/2013 ‐ Folha de São Paulo ‐ Brasileiro acha que câncer mata mais que infarto e AVC.
Tabagismo, associado ao câncer de pulmão, lidera a lista de 12 fatores de risco, revela
pesquisa Datafolha
26/11/2013 ‐ Jornal Nacional ‐ Estudo mostra consequências do hábito de fumar entre os
mais pobres
26/11/2013 ‐ Globo News ‐ Excesso de consumo de álcool pode ter ligação com falha
genética, diz pesquisa com potencial para melhorar tratamentos contra o alcoolismo que
envolveu cinco universidades britânicas. Cientistas usaram ratos, mas pretendem confirmar
relação com humanos
25/11/2013 ‐ CBN FOZ ‐ Demissão por embriaguez exige "prova irrefutável", não sendo
suficiente o relato de apenas uma testemunha com impressões subjetivas
24/11/2013 ‐ Folha de São Paulo ‐ (Câmara de São Paulo aprova lei que, se caso, deve ser
seguida por todo o país e muito auxiliará em razão da regulamentação que proíbe aditivos
nos cigarros) Lei municipal aprovada na semana passada ampliou a lista de produtos e
serviços que podem ser vendidos nas 3.500 bancas da capital paulista. Agora elas podem
oferecer bebidas não alcoólicas e alimentos industrializados como sorvetes, salgadinhos e
doces (mas só até 200 g). Segundo a legislação anterior (de 2000), o limite para alimentos
industrializados era de 30 g, ou o equivalente a um pacote de balas
23/1/2013 ‐ Diário Digital ‐ (Isso é que é Parlamento sério) Nova lei do tabaco portuguesa
quer cadastrar pais fumantes no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no boletim infantil dos
respectivos filhos
22/11/2013 ‐ Zero Hora ‐ Operação Lixo Zero reduz sujeira pela metade no Rio de Janeiro.
Feito o flagrante, o fiscal imprime a multa, utilizando um smartphone e impressora portátil,
com a descrição do ato infracional, orientações, prazos para pagamento e eventual recurso.
Depois, o infrator tem que emitir o boleto. A mais comum é o cigarro no chão, que custa ao
sujão a quantia de R$ 157

22/11/2013 ‐ Isto É ‐ Cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, descobrem
que o alcoolismo pode ser tratado com a ajuda das recordações dos pacientes
22/11/2013 ‐ Diário do Litoral ‐ Santos promove 1º Encontro de Ex‐Tabagistas do Programa
Municipal de Controle do Tabagismo. A programação é alusiva ao Dia Nacional de Combate
ao Câncer (27). Os fumantes são mais propensos a diversas doenças, como o câncer bucal e
de pulmão. Uma caminhada, às 7h30, abrirá o evento. Haverá palestras e depoimentos de
participantes do programa, além de higienização da pele, aferição de pressão arterial, teste
de glicemia, espirometria (prova de função pulmonar) e sorteio de brindes
21/11/2013 ‐ Estadão ‐ Quanto custa fumar? Brasileiro que consome um maço de cigarros
por dia durante 50 anos gasta, no mínimo, o equivalente a um Golf zero quilômetro;
despesa anual do governo com a saúde dos fumantes soma R$ 21 bilhões
21/11/2013 ‐ Info Abril ‐ ("Buemba": Philip Morris vai entrar para o ramo dos
medicamentos, segundo a concepção do continente europeu) Philip Morris vai entrar no
mercado de "cigarros eletrônicos" a partir do próximo ano. A razão é uma só: a demanda de
cigarros tradicionais está diminuindo e, para não ficar para trás, a companhia planeja
diversificar os negócios
20/11/2013 ‐ Público ‐ "O tabaco não nos faz ser melhores, mais interessantes nem mais
amigos". Associação Portuguesa de Luta contra o Câncer do Pulmão vai andar durante o
mês de Novembro por cem escolas de Lisboa e Porto a alertar os adolescentes para os
malefícios do tabaco
20/11/2013 ‐ Euronews ‐ Prefeito de Nova York assina lei que proíbe venda de tabaco a
menores de 21 anos. A lei entrará em vigor seis meses após a assinatura
19/11/2013 ‐ Econômico ‐ Governo português pondera tornar obrigatória a apresentação da
identificação na compra de cigarros, porque segundo um relatório hoje apresentado um
quinto dos adolescentes portugueses com 13 anos considera que é "fácil ou muito fácil"
aceder ao tabaco
16/11/2013 ‐ Correio do Minho ‐ Quase duzentos alunos fazem 'flash mob' com mensagens
contra o tabaco na véspera do Dia do Não Fumante, em Vila Verde (PT)
14/11/2013 ‐ Bonde News ‐ Substância que controla náuseas tem resultados contra
alcoolismo. A ondansetrona, substância comumente utilizada para evitar náusea em pessoas
que estão sob quimioterapia, teve sua eficácia testada no tratamento de dependentes de
álcool, verifica estudo realizado no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP
14/11/2013 ‐ Diário Digital ‐ Tabagismo é fator de risco para câncer do colo do útero
14/11/2013 ‐ MDA ‐ Casal de agricultores, do município de São Lourenço do Sul (RS), planta
uvas e produz sucos e vinho para diversificar produção de tabaco. "com a uva ganhamos o
dobro, e pretendemos reduzir a plantação de tabaco porque faz mal para a nossa saúde",
relata a agricultora

13/11/2013 ‐ Veja ‐ Tratamento com estimulação magnética no cérebro pode ajudar
fumante a largar o cigarro. Mais de um terço dos tabagistas parou de fumar em um estudo
com pulsos magnéticos transcranianos de alta frequência. A técnica, liberada pelo Conselho
Federal de Medicina, já é usada no Brasil para casos de depressão e esquizofrenia
13/11/2013 ‐ Cidade Verde ‐ Câmara Municipal de Terezina (PI) aprova o dia municipal de
combate ao fumo de menores de idade. A data será 11 de outubro. O projeto de lei deverá
ser apreciado, em segunda votação, pelos vereadores teresinenses na sessão ordinária
desta quinta‐feira
12/11/2013 ‐ CBN Foz ‐ Fábrica de cigarros (Phoenix) é fechada após rombo de R$ 300 mi
em impostos
11/11/2013 ‐ TRT2 ‐ São Paulo ‐ (E quem paga os prejuízos das empresas e do INSS
[Sociedade] pelo usuário de crack e etílicos?) Turma do TRT confirma a reversão de
demissão por justa causa de trabalhador dependente químico
10/11/2013 ‐ RFI ‐ Maço de cigarro na França pode custar mais de R$ 20 em janeiro. Com
aumento a partir de 1° de janeiro de 2014, o maço pode superar 7 euros (R$ 21), uma alta
que deve desencorajar os fumantes
06/11/2013 ‐ Infonet ‐ (Capacitação faz a diferença!) ‐ Secretaria de Estado da Saúde
capacita municípios sobre tabagismo. Aracaju é uma das três capitais com menor incidência
de fumantes
05/11/2013 ‐ Exame ‐ (Olha aí quem fabrica o "medicamento" da comunidade europeia!)
Imperial Tobacco, quarta maior empresa de cigarros do mundo em participação de
mercado, lança cigarro eletrônico para conter queda nas vendas
05/11/2013 ‐ Terra (Diário de São Paulo) ‐ Não troque um vício pelo outro. Especialistas
garantem que é possível desistir do cigarro sem engordar. Aprenda a driblar a ansiedade
04/11/2013 ‐ Gazeta Web ‐ Campanha contra o cigarro diz que fumar é uma macaquice.
Estudantes do sétimo período de Faculdade de Publicidade e Propaganda lançam peça
publicitária da terceira campanha antitabagista da instituição na noite desta segunda‐feira
04/11/2013 ‐ Deutsche Welle ‐ Nalmefeno é a nova esperança na luta contra o alcoolismo.
Testes conduzidos por pesquisador do Instituto para Saúde Mental de Mannheim, na
Alemanha, mostram que a substância atua no cérebro inibindo a sensação de euforia
causada pelo álcool e reduzindo, assim, a vontade de continuar bebendo. Em março deste
ano a Comissão Europeia aprovou a comercialização do produto na União Europeia
03/11/2013 ‐ Migalhas ‐ Balada: é permitido o cigarro eletrônico?
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