O Brasil precisa mudar em outubro!
Em fevereiro iniciamos o 26º mês sem a regulamentação de ambientes 100% livres do
tabaco.
Mas o que esperar de um governo que celebrou um contrato pagando R$10.000,00
mensais a um país, pouco importando qual seja, e deixando o médico prestando serviços
no Brasil recebendo apenas US$400,00 ao mês?
Como esperar, ainda, grandes mudanças em relação à propaganda na televisão da pior de
todas as drogas.
Pois existe algum viciado em crack que não tenha antes iniciado o vício no álcool?
E alguma outra indústria, como a indústria da bebida alcoólica, secundada pela indústria
do tabaco, traz mais prejuízo ao Brasil, há décadas, fazendo com que toda a sociedade
arque com o déficit previdenciário gerado pelos males de seus produtos?
Isso sem contar a dor pela perda de milhares de inocentes, inclusive terceiros, como as
vítimas de acidentes de trânsito.
Os Gurmans e os Baltrescas da vida que o digam.
Com a chegada do período eleitoral grandes temas nacionais entram em pauta, e,
certamente, o governo federal continuará em sua inércia.
Em fevereiro, enquanto aguardamos os prazos, sempre prolongados (imagens na frente
dos maços, p. ex., e em apenas 30% da área, entram em vigor apenas em janeiro de 2016),
a única notícia boa foi a mudança de atitude do Parlamento Europeu em relação aos
cigarros eletrônicos. Mas agora dá para segurar cigarros-e que atendem ligações, com
bluetooth, e que tocam músicas?
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:
27/02/2014 ‐ Portugal Jornal ‐ Jogar Tetris, conhecido jogo criado em 1984, ajuda a emagrecer e
a deixar de fumar, defende estudo de investigadores da Universidade de Plymouth, EUA
26/02/2014 ‐ Diário Digital ‐ UE endurece regras contra tabaco. Parlamento aprovou hoje que os
cigarros com aromatizantes (como o mentol) serão banidos, impondo também novas restrições
para o «cigrarro electrônico» e a possibilidade de os governos nacionais poderem uniformizar as
embalagens
25/02/2014 ‐ SOS Consumidor ‐ Souza Cruz não indenizará homem que fumou por 35 anos
25/02/2014 ‐ Adjori ‐ Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco assume programa "Milho &
Feijão após a Colheita do
23/02/2014 ‐ G1 ‐ Apreensão de bebidas e cigarros nas rodovias federais bate recorde em 2013.
Foram 289 mil litros de bebidas irregulares e 6 milhões de pacotes de cigarro ilegais. O número
de prisões também é recorde: 33.616 detidos durante todo o ano passado. Trata‐se de um
aumento de 26% em relação a 2012
23/02/2014 ‐ Jornal de Notícias ‐ Cigarros à venda nas farmácias. Uma nova marca no mercado
anuncia a chegada de cigarros eletrônicos a 10 farmácias em Lisboa, Portugal
22/02/2014 ‐ R7 ‐ Principal causa de afastamento do trabalho, álcool leva à depressão e pode até
matar. Afastamentos do trabalho decorrentes do abuso do uso do álcool aumentou em 19% em
quatro anos
21/02/2014 ‐ Olhar Direto ‐ (Efeitos da irresponsabilidade do Parlamento Europeu) Empresa
holandesa lança cigarro eletrônico que atende ligações. Conectando‐se ao smartphone por
Bluetooth, capaz de atender ligações e tocar músicas, o cigarro possui um alto‐falante e um
microfone embutido, o que permite ao usuário conversar em uma ligação sem tocar no celular
21/02/2014 ‐ Jornal do Brasil ‐ Banda carnavalesca 'Alegria Sem Ressaca' faz desfile preventivo
contra as drogas no Rio, levantando a bandeira da prevenção ao abuso de álcool e ao uso de
drogas ilícitas
21/02/2014 ‐ Portal Brasil ‐ Metodologia brasileira para o Planejamento Territorial Participativo
de Alternativas Econômicas Sustentáveis em Lavouras Cultivadas com Tabaco é aprovada na 4ª
reunião do Grupo de Trabalho da Convenção‐Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) que
aconteceu quinta‐feira (20), em Genebra (SUI)

21/02/2014 ‐ R7 ‐ Novo estudo pesquisa publicidade online de tabaco e cigarros eletrônicos.
Embora a indústria do tabaco gaste mais de $8 bilhões por ano no marketing de seus produtos,
um novo estudo que analisa os anúncios online, publicado na revista Tobacco Control, descobre
que eles têm por foco principal a promoção de cigarros eletrônicos, snus e charutos de acordo a
fundação nacional de saúde pública Legacy®
20/02/2014 ‐ Portal da Propaganda ‐ Um dia inteiro só com o talento dos artistas que perderam
a vida por causa das drogas, no Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo
19/02/204 ‐ Brazilian Voice ‐ Nova York libera US$ 9.4 milhões para combate ao fumo
19/02/2014 ‐ G1 ‐ Tribunal, por unanimidade, diz que lei antifumo de Belém é constitucional
19/02/2014 ‐ Clarín em Português ‐ (Brasil exporta vergonha!) Caminhoneiro brasileiro que
causou tragédia na Argentina estava alcoolizado. Segundo a autopsia, Denesio Mariano tinha
2,32% de álcool no sangue, quase cinco vezes o limite permitido na Argentina
18/02/2014 ‐ Jornal do Comércio ‐ Nizan Guanais: pinião Econômica ‐ Fumaça e fogo. Ao banir a
venda de cigarros, a rede de farmácias CVS abriu mão de bilhões; mas deu passo na direção
certa. A decisão abriu um debate importante sobre o novo papel das empresas no mundo que
estamos construindo. A CVS, ao banir os cigarros de suas lojas, abriu mão de receitas estimadas
em até US$ 2 bilhões por ano declaradamente em nome da saúde de seus clientes. "Temos cerca
de 26 mil farmacêuticos e enfermeiras ajudando nossos clientes a lidar com problemas crônicos
como pressão alta e doenças cardíacas, todos eles ligados ao hábito de fumar", disse o
presidente‐executivo da CVS. "Encerrar as vendas de cigarros em nossas lojas é o correto para os
nossos clientes e para a nossa companhia. Não combina com os nossos propósitos", completou.
Nos dias seguintes ao anúncio da perda bilionária de receita, as ações da companhia subiram
cerca de 5%
18/02/2014 ‐ Portal Brasil ‐ Grupo de trabalho internacional, de 35 países membros, entre eles o
Brasil, discute controle do tabaco. Equipe trabalha na implementação de atividades alternativas
economicamente viáveis à cultura do tabaco. A reunião, em Genebra, será uma preparatória
para a 6ª Conferência da Convenção‐Quadro das Nações Unidas, que será realizada em outubro
de 2014, em Moscou, na Rússia
18/02/2014 ‐ UOL ‐ Tabagismo mata um milhão de pessoas no continente americano por ano,
alerta relatório da OMS
15/02/2014 ‐ G1 ‐ (Irresponsabilidade, ou canalhice?) Governador sanciona lei que libera venda
de bebidas em estádios na BA
14/02/2014 ‐ UOL ‐ Parar de fumar deixa mais feliz, contribui para o bem‐estar mental, tendo o
mesmo efeito que o uso de antidepressivos, aponta estudo britânico publicado no periódico
médico "British Medical Journal", na edição disponível a partir desta sexta‐feira
13/02/2014 ‐ A Tribuna Mato Grosso ‐ Álcool: um alerta para nossas comunidades. Nos anos 80,
o Papa João Paulo II despertou uma questão mundial que afetava muitas pessoas direta e
indiretamente: as drogas. E lançou o desafio de lutar contra os flagelos da dependência química

e do alcoolismo. Neste dia 13 de fevereiro começa a "Semana Nacional de Combate ao
Alcoolismo"
12/02/2014 ‐ RFI ‐ Brasileira vai chefiar ação da OMS contra tabagismo
12/02/2014 ‐ O Globo ‐ (Veja o que o principal representante da bancada federal do tabaco fala
sobre os índios) Deputado diz que índios, quilombolas, gays e lésbicas são 'tudo que não presta'
12/02/2014 ‐ G1 ‐ Álcool motivou 80% dos homicídios (20 dos 25 casos atendidos) em Vilhena,
RO, diz Defensoria Pública do Estado
12/02/2014 ‐ Correio Braziliense ‐ Anvisa quer deixar caixas de cigarros menos atraentes para
reduzir fumantes. Desde dezembro de 2012, a proposta está em prática na Austrália. O diretor‐
presidente da Anvisa diz que pediu à área técnica da agência que elabore um projeto de lei sobre
o assunto para ser tratado no Congresso. "O que a gente deve fazer é levar o debate para as
comissões relacionadas à saúde e à defesa do consumidor, com a expectativa de que seja
apresentado um projeto que, na medida do possível, tramite em prioridade", afirma
12/02/2014 ‐ De Fato ‐ Campanha "Bebida e Cigarro só com RG", relançada em Itabira (MG),
organizada pelos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas e dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e pelo Ministério Público, foca o Carnaval, e visa conscientizar
principalmente os barraqueiros que venderão tais produtos no Carnaval. "Muitos que começam
na bebida passam em seguida para as drogas ilícitas, como maconha, crack e cocaína", ressalta
promotor
10/02/201 ‐ Veja ‐ Cigarro eleva risco do tipo mais comum de câncer de mama. Probabilidade da
doença aumenta em até 60% se mulher fumar mais de um maço por dia durante dez anos,
segundo pesquisa realizada no Centro para Pesquisa em Câncer Fred Hutchinson em Seattle,
Estados Unidos, divulgada na edição deste mês do periódico Cancer, uma publicação da
Sociedade Americana do Cancer
10/02/2014 ‐ Diário Digigal ‐ (Este produto, no entanto, está ou esteve sob reanalise no FDA, pois
já ocorreram mais de 100 mortes por violência ligadas ao produto) Já ouviu falar em vareneclina?
Parece ser o mais eficaz para deixar o tabaco
10/02/2014 ‐ Terra ‐ Cirurgia de redução de estômago pode levar ao alcoolismo, diz estudo de
cientistas noruegueses com 30 pacientes
08/02/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Há 50 anos começava a guerra contra o cigarro. As 978
páginas de "The Health Consequences of Smoking "" 50 Years of Progress" podem ser acessadas
no site www.surgeongeneral.gov/library/reports/50‐years‐of‐progress/full‐report.pdf.
08/02/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Drauzio Varella: O cigarro eletrônico
07/02/2014 ‐ Terra ‐ Fumantes são mais preguiçosos, menos ativos fisicamente, e têm menos
motivação, diz pesquisa feita pela Universidade Estadual de Londrina (PR). Além disso, têm mais
probabilidade de terem ansiedade e depressão. Pesquisas anteriores sugeriram que os fumantes
dormem menos horas e que o sono é menos repousante do que o dos não‐fumantes. Cientistas

da Charité de Berlim Medical School, na Alemanha, levantaram que 17% dos fumantes dormem
menos de seis horas por noite, enquanto 28% sofrem de perturbações no sono. Já dos
entrevistados não adeptos do fumo, apenas 7% dormem menos de seis horas por noite
07/02/2014 ‐ Exame ‐ Grupo defende proibição de cigarro em carros com crianças. Mais de 500
especialistas da saúde pediram aos deputados britânicos que apoiem a medida, para evitar o
fumo passivo infantil
07/02/2014 ‐ G1 ‐ (Contrabando já é dé máquinas de fabricar cigarro) Carreta é apreendida com
máquinas usadas para fabricar cigarros, produzido na Indonésia, em Santa Terezinha de Itaipu
(PR).
07/02/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Lobby do tabaco é nefasto e atrasa o Brasil, afirma brasileira
da fiocruz
06/02/2014 ‐ Destak ‐ Cigarros na gravidez roubam peso ao bebê, confirma estudo na
Universidade Católica de Valência, Espanha
06/02/2014 ‐ Expresso ‐ Dados sobre o aumento do consumo de tabaco pelas mulheres em
Portual são "preocupantes". Estudos apontam aumento de mulheres fumantes de 9,5% para 17%
Ler
mais:
http://expresso.sapo.pt/dados‐sobre‐o‐aumento‐do‐consumo‐de‐tabaco‐pelas‐
mulheres‐sao‐preocupantes‐estudo‐do‐insp=f854500#ixzz2sZfakwAo
06/02/2014 ‐ TVI24 ‐ 85% dos portugueses em risco de ter um AVC ou um enfarte, revela estudo
que será apresentado sexta‐feira. Tabagismo está entre os principais fatores de risco
05/02/2014 ‐ R7 ‐ (Ser humano mais valorizado que ação na bolsa!) CVS vira primeira rede de
farmácias dos EUA, 7.600 lojas até outubro, a suspender venda de cigarros. Empresa disse que o
movimento não irá ter um grande impacto sobre os lucros. A companhia afirmou que vai perder
cerca de 2 bilhões de dólares em vendas anuais e entre 6 a 9 centavos de lucro por ação este ano
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