Indústria do tabaco brasileira tem 15 dias para se comprometer a retirar a
publicidade dos pontos de venda em todo o território nacional!
O Ministério Público do Estado de São Paulo acolheu a representação formulada pela
Amata e, na última segunda-feira (27/01), reuniu-se em audiência com as empresas Souza
Cruz S/A e Philip Morris Brasil para tratar do cumprimento da proibição de publicidade
nos pontos de venda, nos termos da noticia criminis.
A Promotoria paulista reconheceu a regra geral da Lei nº 12.546/2011, no sentido de estar
proibida a referida publicidade, que não pode, portanto, vir a ser permitida por
regulamento. Já havia instaurado o inquérito civil em 18 de outubro de 2013.
As investigadas solicitaram, na audiência, o prazo de 15 dias para se manifestarem sobre o
interesse em cumprir o comando legal, ou, a contrário senso, permanecerem na
ilegalidade quanto à publicidade, e sujeitarem-se a virarem rés em possível ação civil
pública.
Com efeito, a proibição da propaganda de cigarro na TV, a partir de 2001, não precisou de
regulamento, não é verdade?
Sabiamente, o mesmo prazo solicitado e deferido às investigadas foi determinado para
manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Explicamos. É que o governo federal visivelmente retarda, para não dizer engaveta, em
detrimento de vidas e da Saúde da população, outras medidas a seu dispor que contrariem
interesses da indústria do tabaco.
Outro destaque deste início de ano foi a ampliação, pela máxima autoridade de saúde dos
Estados Unidos, da lista de doenças que têm o tabagismo como causa, considerando que
fumar tem uma relação de causa-efeito com o câncer de fígado, de cólon, diabetes
mellitus de tipo dois, degeneração macular associada à idade, disfunção erétil e artrite
reumatoide. O tabagismo, segundo o mesmo relatório, também provoca inflamação, perda
de visão, prejudica o sistema imunológico e aumenta o risco de morrer de tuberculose e de
se
ter
uma
gravidez
extrauterina.
Estas doenças foram associadas ao tabagismo anteriormente, mas neste relatório o
Governo dos EUA conclui pela primeira vez que o tabagismo é sua causa ou que estas
doenças não teriam aparecido se o paciente não tivesse fumado.
Nada mais óbvio. Como o fígado ou outros órgãos podem suportar a ingestão pulmonar de
mais de 4.700 substâncias tóxicas, 50 delas cancerígenas?

A lista já havia sido ampliada duas vezes. Em 1990, com o acréscimo do câncer de
bexiga, e em 2004, com a incorporação do câncer cervical.
Há ainda mais uma informação digna de nota, que existe apenas nos autos do inquérito
civil acima citado, mas interessante de existir no mundo. O cigarro sem aditivos da Souza
Cruz, a nova versão do Lucky Strike, é realmente puro, no sentido de sem aditivos.
Segundo a tabaqueira, não contém qualquer tipo de ingrediente adicionado ao tabaco, e os
únicos ingredientes do blend (misturas de tipos de tabaco) são tabaco e água. E justifica: o
produto foi previamente registrado perante a Anvisa, que autorizou o seu registro,
mediante apresentação de informações sobre sua composição e embalagens.
Fato, certamente, a ser levado em consideração na ADI nº 4.874, no STF, que discute a
possibilidade de exclusão de 121 aditivos, grande parte cancerígenos, inseridos na
produção do tabaco.
Para maiores informações sobre o tabagismo, acompanhe o Quadro das Ações
Antitabagísticas no Brasil da Amata.
Boa leitura!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
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 podem valer uma vida"
Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo:
29/01/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Dor nas pernas ou nos pés podem ser mais do que
cãimbra. Diabetes, estresse e tabagismo são fatores de risco para um problema que pode levar
até à amputação
28/01/2014 ‐ Yahoo ‐ Repeteco: Manoel Carlos abordará alcoolismo em próxima novela das
nove. "O álcool está ao alcance de qualquer criança, na própria casa delas", de acordo com o
autor
27/01/2014 ‐ G1 ‐ Ator que fazia anúncios de cigarro morre por doença ligada ao fumo (DPOC)
27/01/2014 ‐ Terra ‐ Beber durante a gravidez pode ser pior do que usar cigarro ou maconha.
Pelo menos 7 mil entre 730 mil nascidos na Inglaterra por ano são afetados, alertam pediatras
ingleses
26/01/2014 ‐ Voz da Rússia ‐ Reino Unido proíbe venda de cigarros eletrônicos a crianças
25/01/2014 ‐ UOL ‐ (Haja paciência!) Advogado consegue sentença que libera bebidas alcoólicas

em estádio. A decisão, que ainda não foi publicada, tem efeito imediato, mas a CBF pode
recorrer
24/01/2014 ‐ Euro News ‐ (Irresponsabilidade da OMS) Cigarro eletrônico a todo o vapor. Só na
Europa, a estimativa dos utilizadores ronda os sete milhões
22/01/2014 ‐ Sapo (Universidade do Aveiro) ‐ Tabaco, drogas ou stress na gravidez podem
interferir na sexualidade do feto, defende neurologista holandês no seu mais recente livro "We
are our Brains",
22/01/2014 ‐ Diário da Manhã ‐ Deixar de fumar reflete positivamente nas finanças pessoais.
Aplicação de dois maços de cigarro, ao preço de R$5,00 com rendimento de 0,6% mensais e sem
considerar a inflação, ao fim do período de trinta anos será de R$ 380.767,63
20/01/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Tire sua bituca do caminho. Supondo que cada um solte no
chão 5 guimbas ao dia, serão 3,8 bilhões por ano, somente na capital paulista
20/01/2014 ‐ Veja ‐ (nesse início de ano, reveja as estratégias e tente novamente) Dez passos
para parar de fumar
19/01/2014 ‐ Contas Abertas ‐ (Prova de que o consumo de tabaco na sociedade ainda é grande)
STF compra acessórios para bituca de cigarro por R$ 2,9 mil
19/01/2014 ‐ UOL ‐ (Tristeza anunciada...) Motorista embriagado bate o carro, e filho morre no
acidente em BH
18/01/2014 ‐ Terra ‐ EUA têm queda histórica em número de fumantes, diz pesquisa. Após anos
de taxas de tabagismo que pairavam em torno de 20 %, o número finalmente caiu para 18,1 %
em 2012, mostraram as estatísticas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
18/01/2014 ‐ Yahoo ‐ (Mais um motivo para aumentar o preço do tabaco) Homens bebem
menos quando pagam mais caro por cigarros
17/01/2014 ‐ Exame ‐ (Mais prejudicial do que pensávamos!) EUA amplia lista de doenças
vinculadas ao tabaco. 50 anos após o primeiro documento oficial do Governo que associou o
tabaco com o câncer de pulmão, a máxima autoridade de saúde dos Estados Unidos ampliou
hoje a lista de doenças que têm o tabagismo como causa, considerando que fumar tem uma
relação de causa‐efeito com o câncer de fígado, de cólon, diabetes melito de tipo dois,
degeneração macular associada à idade, disfunção erétil e artrite reumatoide. O tabagismo,
segundo o mesmo relatório, também provoca inflamação, perda de visão, prejudica o sistema
imunológico e aumenta o risco de morrer de tuberculose e de ter uma gravidez extrauterina.
Estas doenças foram associadas ao tabagismo anteriormente, mas neste relatório o Governo dos
EUA conclui pela primeira vez que o tabagismo é sua causa ou que estas doenças não teriam
aparecido se o paciente não tivesse fumado
17/01/2014 ‐ G1 ‐ Agricultores do PR melhoram de vida trocando as lavouras de fumo por
morango. O negócio deu tão certo que uma agroindústria foi instalada na região

17/01/2014 ‐ O Povo on line ‐ Afeganistão bane fumo de áreas públicas por ferir princípios
islâmicos
15/01/2014 ‐ Alagoas 24 horas ‐ Câncer: entre os homens foram registrados 3.568 casos, dos
quais o de próstata respondeu por 28,6% do total, seguido pelo câncer de pele (12,3%) e o de
boca (10,1%). Este último é vinculado ao fumo de tabaco (e outras drogas) associado ao
consumo de bebidas alcoólicas. Os demais cânceres masculinos, listados pelo Registro Hospitalar
de Câncer da Santa Casa de Maceió, também estão vinculados ao fumo de tabaco e consumo de
bebidas alcoólicas: além da boca, tais vícios levam ao surgimento de tumores nos brônquios e
pulmões (9,8% dos casos), laringe (8,5%), esôfago (7,1%), estômago (5,4%) e orofaringe (3,7%)
15/01/2014 ‐ Canção Nova ‐ Encontro no Vaticano, reunindo profissionais da saúde de várias
partes da Europa, debate dependência alcoólica. De acordo com o presidente da Sociedade
Italiana de Combate ao Alcoolismo, é necessário eliminar o estigma social que rotula o
alcoolismo como um vício e não como uma doença. Para os participantes, um passo importante
no combate a essa doença é coibir a grande propaganda midiática que se faz com a bebida
15/01/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ (Olha o perigo!) Cigarro eletrônico de maconha é opção para
fumar sem ser multado nos EUA
13/01/2014 ‐ Portal Novidade ‐ Parar de fumar pode reduzir o risco de catarata, descobriram
pesquisadores da Universidade da Suécia em pesquisa feita com mais de 40 mil homens que
responderam a um questionário sobre seus hábitos de vida como prática de exercícios físicos,
alimentação, rotina de trabalho, além do fumo
12/01/2014 ‐ Correio Braziliense ‐ Brasil está na vanguarda do combate ao fumo, diz pesquisa
canadense. Diferentemente de outras nações emergentes, o governo brasileiro adotou medidas
contra o cigarro antes de ele se tornar uma ameaça mundial. Segundo o estudo, a postura faz do
país uma "notável exceção" no atual quadro de epidemia tabagista
10/01/2014 ‐ Valor Econômico ‐ (Mesmo se fosse puro seria de alto risco) Philip Morris investe
500 milhões de euros em cigarro de 'menor risco'
09/01/2014 ‐ Bom Dia Brasil ‐ Novo bafômetro, usado nas operações de fiscalização pelo Detran
de Brasília, detecta presença de álcool a distância de motorista. Etilômetro passivo capta álcool
no ar. Luz verde indica que não há álcool no ambiente; amarela, que pode haver álcool; e
vermelha, que motorista bebeu
09/01/2014 ‐ Jornal do Comércio ‐ (Câmara de Porto Alegre faz o que a Câmara dos Deputados
deveria fazer) Projeto do Legislativo quer proibir a publicidade, a promoção e a exposição de
cigarro nos estabelecimentos comerciais, com exceção das tabacarias, da Capital
08/01/2014 ‐ G1 ‐ Consumo menor de cigarro força substituição do cultivo do tabaco. Em Santa
Catarina, agricultores se viram obrigados a diversificar a lavoura. Plantio de produtos orgânicos
tem sido uma boa alternativa
08/01/2014 ‐ Notícias ao minuto ‐ Conheça as novas regras sobre os cigarros na europa

08/01/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ (Para complementar a notícia, segundo o MS a redução em
relação a mulheres no BR foi de 20% entre 2006 e 2012) Fumo entre mulheres cai 42% em 32
anos, aponta estudo patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates e pelo Estado de
Washington, publicado hoje na revista científica da Associação Médica Americana, avaliando a
prevalência do tabagismo em 187 países entre os anos de 1980 e 2012
08/01/2014 ‐ Valor Econômico ‐ STF nega pedido de liminar de fábrica de cigarros. Depois de
determinar que as produtoras de cigarros podem perder o registro de funcionamento caso não
estejam em dia com o Fisco, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou pedido de liminar de uma
empresa acusada de não pagar os impostos para continuar produzindo
08/01/2014 ‐ G1 ‐ Redução do fumo nos EUA salvou 8 milhões em 50 anos, diz pesquisa
publicada nesta quarta‐feira (8) na revista científica "The Journal of the American Medical
Association (JAMA). Pessoas que tiveram morte evitada ganharam, em média, 19 anos de vida.
17,7 milhões de pessoas morreram por conta do uso do cigarro entre os anos de 1964 e 2012
07/01/2014 ‐ Agência Câmara de Notícias ‐ Motorista embriagado que causar morte poderá
perder o veículo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada por duas comissões da Câmara e
pelo Senado
07/01/2014 ‐ Revista Galileu ‐ Técnica que controla neurônios com a luz é usada contra
alcoolismo. Equipe de neurobiólogos da Universidade de Wake Forest e da Universidade de
Buffalo (UB) conseguiu evitar que ratos de laboratório 'alcoólatras' ingerissem álcool a partir do
uso de luz (estímulo de controladores de dopamina)
07/01/2014 ‐ G1 ‐ Cultivo de fumo causa riscos à saúde de agricultores, diz pesquisa realizada no
município de Prudentópolis, no interior do Paraná. De acordo com o setor de epidemiologia da
cidade, foram registrados 54 casos de intoxicações por agrotóxicos de 2008 a 2012, mas o
número pode ser ainda maior. "Às vezes até em um caso mais crônico e até com depressão
profunda, tentativa de suicídio. Nem sempre o médico pode lembrar ou a equipe de
enfermagem lembra de perguntar ao paciente se ele trabalha ou já trabalhou com agrotóxico ou
com proximidade à nicotina", disse uma enfermeira do setor. Além da alta quantidade de
agrotóxicos utilizada durante o desenvolvimento do fumo, a colheita também causa problemas,
pois ao arrancar a folha, o agricultor entra em contato direto com a nicotina, sofrendo
intoxicações
07/01/2014 ‐ G1 ‐ Estudo, conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da
Universidade de Washington, medindo dados de 187 países, revela que mundo tem mais
fumantes do que em 1980, embora a porcentagem de fumantes em relação à população total
caiu no período
06/01/2014 ‐ Zero Hora ‐ Fumar causa perturbações no sono, aponta pesquisa do Departamento
de Medicina Ambiental da Universidade de Rochester, Nova Iorque
06/01/2014 ‐ Público ‐ (50 anos!!!) Primeiro estudo a associar tabaco ao câncer do pulmão foi
publicado há 50 anos. Tabaqueiras tinham sempre conseguido negar trabalhos anteriores, até
que o relatório de 1964 do médico Luther Terry, também ele fumante, veio tornar o tema um

assunto de saúde pública. Após choque inicial e queda de 15% no consumo de tabaco nos
Estados Unidos em apenas três meses, as vendas se recuperaram em parte
06/01/2014 ‐ Euronews ‐ (Notícia demonstra que indústria do tabaco na europa demonstra
pouca preocupação até com a qualidade da produção do nocivo produto que vende) Produtores
de tabaco búlgaros saem à rua. Se o tabaco não for comprado rapidamente, os produtores
receiam que a qualidade dos cigarros deixe a desejar
05/01/2014 ‐ Estadão ‐ Lições australianas
02/01/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Mortes no trânsito caem 17% em São Paulo após lei seca ter
ficado mais rígida, há um ano. Nova lei elevou a multa por embriaguez de R$ 957,70 para R$
1.915,40 ‐ valor que dobra na reincidência. Também tornou válidos novos meios além do
bafômetro para provar a ingestão de álcool, como testes clínicos, testemunhos, depoimento do
policial e até vídeos. Antes, limite de álcool era de 6 decigramas por litro de sangue. Com a nova
regra, crime passou a ser dirigir "com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool"
01/01/2014 ‐ UOL ‐ (Olha aí!) Colorado tem longa fila de compradores para a maconha
recreacional, liberada a partir desta quarta‐feira (1º)
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