Apesar de tudo, Feliz 2014 sem tabaco!
2013 foi o ano em que o lobby da indústria do tabaco e o governo federal
mantiveram inertes, pelo segundo ano consecutivo, ações para cumprimento dos já
legalizados ambientes livres da fumaça do tabaco e proibição de publicidade nos
pontos de venda no Brasil (arts. 49 e 50 da Lei nº 12.546/2011).
Vale lembrar que esse lobby conseguiu postergar a obrigatoriedade de
advertências e mensagens em 30% da área frontal dos maços de cigarro para
janeiro de 2016 (§ 6º da Lei 9294/96, com redação dada pelo 49 da lei nº
12.546/2011), apesar do compromisso do governo brasileiro de adotar tal medida a
partir de 03/02/2009, de acordo com o art. 11, item "1.b.iv", cc art. 36, item "2", da
Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, aprovada pelo Brasil em
03/11/2005.
2013 foi também o ano em que a indústria do tabaco, graças à Ministra Rosa
Weber, à revelia do Plenário do STF, como determina a Lei e protestado pela
Advocacia Geral da União e pela Amata, manteve a produção de cigarros
mentolados e com aditivos, na sua maioria cancerígenos, proibida desde
14/09/2013 pela Resolução nº 14/2012-Anvisa.
É de se pensar quem vai pagar a conta pela fabricação desses produtos, com venda
proibida a partir de 14/03/2014!
Estamos certos de que o poder das instituições legalmente constituídas, a boa-fé, a
dignidade e o respeito hão de prevalecer em 2014, ao menos em consideração às
27 mil vítimas de câncer de pulmão anunciadas para o próximo ano, das quais 90%
são decorrentes do cigarro. Por sinal, em dezembro, o tempo entre a descoberta
desse tipo de câncer e a morte do cantor Reginaldo Rossi, tabagista, foi de apenas
dez dias...
E no fechar das cortinas de 2013, a Anvisa declarou que vai "mobilizar forças no
Congresso Nacional" para a adoção de embalagens genéricas para os cigarros no
Brasil.
O que se pode esperar do Congresso Nacional?
Por fim, neste mês o Fantástico reforçou o anúncio do INSS de que o Instituto vai
cobrar de motoristas, especialmente embriagados, que causarem acidente de
trânsito a aposentadoria ou pensão da vítima ou da família.
Simples assim, e tão aguardado para se ver concretizado em 2014, apesar dos
inúmeros recursos e instâncias judiciais no Brasil.
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:
30/12/2013 ‐ Repórter CBN Brasil ‐ Anvisa deveria ser mais incisiva em relação à
padronização dos maços de cigarro, afirma Silvio Tonietto
30/12/2013 ‐ Gazeta do Sul ‐ (Danos ecológicos sem fim) Rio Grande do Sul lidera ranking
de sinistros em estufas de fumo. Já se contabiliza 550 incêndios em estufas de fumo no três
estados do Sul. No mesmo período do ano passado foram 436 casos
30/12/2013 ‐ Folha de São Paulo ‐ Anvisa vai defender adoção de maço de cigarro
'genérico'
30/12/2013 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Tabaco: Partido Comunista chinês proíbe funcionários
de fumar em público
29/12/2013 ‐ Fantástico ‐ Motorista que causar acidente com morte pode ter que pagar
pensão
27/12/2013 ‐ G1 ‐ Sancionada lei que proíbe produtos em formato de cigarro. Multa por
descumprimento é de R$ 10 por embalagem apreendida
26/12/2013 ‐ IG ‐ Cigarros eletrônicos contribuem para o aumento do risco de
aterosclerose, primeira causa de ataque cardíaco no mundo, mostra estudo realizado em
tecidos de ratos e de humanos, apresentado recentemente por pesquisador da
Universidade de Brown, nos Estados Unidos, no encontro anual da Sociedade Americana
de Biologia Celular
26/12/2013 ‐ Diário Catarinense ‐ (Danos ecológicos sem fim) Incêndio destrói estufa de
fumo de 36m² com 500 quilos de fumo em Canoinhas (SC)
22/12/2013 ‐ Folha de São Paulo ‐ (Certíssimo!) "Estou falando de proteína, não de
cigarro", diz Tony Ramos
22/12/2013 ‐ R7 ‐ Quase sete entre dez fumantes largam o vício depois de tratamento na
rede pública do DF. Mais de 15 mil pessoas foram atendidas em 2013. Segundo a
assistente social coordenadora do programa, o objetivo também é proteger a população
dos riscos do tabagismo passivo
22/12/2013 ‐ Estadão ‐ (Cigarro‐e) Moderno, mas sem riscos?

20/12/2013 ‐ Midia News ‐ (Apenas 10 dias!) Tabagismo foi principal fator da morte, diz
médico de Reginaldo Rossi. Cantor descobriu o câncer de pulmão apenas 10 dias antes de
morrer
20/12/013 ‐ Euronews ‐ Nova Iorque avança para limitar uso do cigarro eletrônico
20/12/2013 ‐ Folha de São Paulo ‐ Anvisa monta grupo para avaliar aditivos do cigarro
18/12/2013 ‐ Folha de São Paulo ‐ Câmara de SP aprova proibição de cigarro em estádios
municipais. Texto vai a sanção
17/12/2013 ‐ Correio Braziliense ‐ Cerca de 51% das crianças de até 5 anos são fumantes
passivas, diz pesquisa coordenada pelo diretor do Ambulatório de Drogas do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo (USP), João Paulo Lotufo. Essas crianças
desenvolvem mais otites, bronquites, rinites, asma e duas vezes mais morte súbita quando
comparadas com as de pais não fumantes.
16/12/2013 ‐ Mais Você ‐ Homem junta R$ 30 mil em moedas com dinheiro gasto para
comprar cigarro. Seis anos após abandonar o cigarro, ele já havia juntado o valor. Com
esse dinheiro, financiou a compra de um carro, adquiriu três notebooks, três câmeras
digitais e pagou viagens para Aracaju e Buenos Aires, além de duas bicicletas, que o
ajudam a manter a vida saudável
14/12/2013 ‐ Folha de São Paulo ‐ Estratégias da indústria do tabaco limitam leis antifumo
em países pobres
13/12/2013 ‐ O São Gonçalo ‐ Álcool passa a ser proibido nos ônibus em todo o Estado do
Rio de Janeiro, segundo lei sancionada no Diário Oficial do Poder Executivo de ontem
13/12/2013 ‐ Jornal Nacional ‐ Pesquisa brasileira liga hábito de fumar à tendência para a
depressão. A pesquisa realizada no Ambulatório de Abandono do Tabagismo do Hospital
São Lucas, na PUC de Porto Alegre, também revela que a ideia de que o cigarro ajude a
aliviar a tensão é um mito. O resultado publicado no British Journal of Psychiatry mostra
que, na escala que mede a depressão, os fumantes têm 50% mais pontos do que quem
nunca fumou ou já largou o cigarro
13/12/2013 ‐ Alerj ‐ Fumantes são mais infelizes. É o que indica o estudo feito na PUC de
Porto Alegre
12/12/2013 ‐ Terra ‐ (É lamentável que o político citado, após passar por esses problemas,
não tenha participado de políticas antitabagistas até o presente momento!) Câncer em
famosos leva mais pessoas a tentar parar de fumar. Parceria entre universidades dos EUA
concluiu que 1,1 milhão de brasileiros deixou de fumar no mês seguinte ao diagnóstico de
tumor maligno na laringe de Lula em outubro de 2011
12/12/2013 ‐ Estadão ‐ Desafio agora é cuidar do vício mais severo
12/12/2013 ‐ Revista Crescer ‐ Fumo passivo: veja cinco perigos que o seu cigarro pode

causar às crianças. Problemas auditivos, respiratórios, agressividade e isolamento social,
doenças do coração, mais faltas na escola e até dependência
11/12/2013 ‐ R7 ‐ Em 6 anos, consumo de cigarro cai em 20% no Brasil, mas dobra na
classe A. Na contramão da média nacional, com queda de 20% no uso de tabaco, a
população mais rica do país elevou o consumo de cigarros em 110%, entre 2006 e 2012,
aponta estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgado nesta quarta‐
feira. Pesquisadora, para quem "a política de tratamento está desatualizada", acredita
que, no momento da decisão sobre comprar ou não um maço de cigarros, o dinheiro no
bolso pesa mais que alta escolaridade e maior esclarecimento sobre os efeitos nocivos do
fumo. Foram ouvidos mais de 3 mil brasileiros com mais de 14 anos em 2006, e 4,6 mil
participantes em 2012. As entrevistas foram feitas em 149 municípios
10/12/2013 ‐ Exame ‐ Coral sem laringe, uma ação da aencia publicitária JWT para o
Hospital A.C.Camargo, composto por doze pacientes que após o diagnóstico de câncer de
laringe avançado retiraram este órgão, canta contra o cigarro. Os pacientes que compõem
o Coral Sua Voz ‐ a maioria acima dos 60 anos ‐ fazem uso de voz esofágica, prótese,
laringe eletrônica (vibrador), fala bucal ou articulação de sons. A segunda voz coube aos
fonoaudiólogos
10/12/2013 ‐ UOL ‐ (Ledo engano!) Senado uruguaio legaliza produção e comércio de
maconha. Presidente uruguaio terá dez dias para sancionar a proposta, considerada única
no mundo. Após essa etapa, os congressistas terão 120 dias para regulamentar a lei, e
então começará a produção e a venda de maconha de forma controlada pelo Estado, que
criará um registro de consumidores e distribuirá a substância em farmácias e casas
especializadas. Segundo o governo, o objetivo da lei é tirar poder do narcotráfico e reduzir
a dependência dos uruguaios de drogas mais pesad as. Embora o governo pretenda
competir com o narcotráfico estabelecendo preços de mercado, por exemplo, US$ 1 (R$
2,30) por grama, organizações de usuários asseguram que essa meta será difícil de ser
cumprida
10/12/2013 ‐ Diário de Pernambuco (Correio Braziliense) ‐ (Olha ai!) Cigarros eletrônicos
levam os usuários a fumar ainda mais, mostra estudo realizado entre quase 76 mil jovens.
De acordo com o novo artigo, publicado no Journal of Adolescent Health e realizado a
partir de dados de uma pesquisa epidemiológica da Coreia do Sul, jovens de 13 a 18 anos
que mostraram interesse em parar de fumar com a ajuda do dispositivo não só
continuaram com o vício, como passaram a fumar em dobro. Um mês depois de adotar o
método alternativo, os tabagistas estavam, na verdade, consumindo tanto o cigarro
normal quanto o eletrônico. Além disso, os pesquisadores estão preocupados com um
percentual de adolescentes que nunca experimentou o cigarro tradicional, mas é fumante
habitual do eletrônico. O estudo indicou que esse é o caso de 1,4% dos coreanos. "Esses
equipamentos representam um novo padrão de vício em nicotina entre adolescentes",
alerta o principal autor do artigo e pesquisador do Centro de Controle, Pesquisa e
Educação sobre Tabaco da Universidade da Califórnia, em São Francisco. O especialista
também destaca que, em três anos (de 2008 a 2011), o uso de cigarro eletrônico pelos

adolescentes coreanos aumentou 20 vezes
10/12/2013 ‐ El País ‐ América Latina põe os fumantes na rua. Oito países da América
Latina já têm ambientes públicos 100% livres de fumaça, enquanto o restante tem pelo
menos cinco categorias de locais públicos onde está proibido fumar, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS). Estes países são: Barbados, Colômbia, Guatemala,
Honduras, Panamá, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai
09/12/2013 ‐ Alcoolismo.com ‐ No dia 09 de dezembro é comemorado no Brasil o Dia do
Alcoólico Recuperado: é possível vencer
09/12/2013 ‐ Hostel Vending Portugal ‐ Indústria do tabaco sofre novo revés. A partir de 1
de janeiro de 2014, a venda de tabaco em máquinas de vending será interditada em Israel.
A lei foi aprovada em agosto de 2011, mas a sua implementação foi adiada para o início
de 2014, depois dos operadores de vending terem exigido mais tempo para efetuar as
necessárias adaptações. Os proprietários de máquinas de vending recorreram ao Tribunal
Superior da Justiça, tendo este rejeitado os seus argumentos e insistido que a lei que
proíbe as máquinas de vending de cigarros foi muito importante para a saúde pública e
para reduzir a aces so das crianças e jovens ao hábito mortal de fumar
07/12/2013 ‐ Diário da Manhã ‐ Tabagismo e saúde física e espiritual ‐ (2)
05/12/2013 ‐ O Estado de São Paulo ‐ (Medida sanitária ou exploração social?) Alcoólatras
recebem parte de salário de gari em cerveja e tabaco de enrolar na Holanda
05/12/2013 ‐ Gazeta Russa ‐ Mercado russo de tabaco cai 5% em 2013 em razão de
aumento do imposto e lei que proíbe fumo em ambientes públicos
04/12/2013 ‐ Congresso em Foco ‐ Senado dobra para 2 anos suspensão de motorista
bêbado. Texto vai à Câmara
02/12/2013 ‐ Época ‐ Nada de cigarros em filme sobre Walt Disney
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