Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

Neste mês de julho destacamos a atitude jornalística da maior emissora de TV do país,
que em seu jornal do meio dia noticiou o problema do alcoolismo no Brasil, que nos
últimos seis anos foi causa do afastamento de quase 100 mil empregados dos postos de
trabalho, gerando um problema para a Previdência Social em termos financeiros. A
notícia poderia ser mais completa, pois não contabiliza a influência da bebida alcoólica
nos acidentes de trânsito, e o rombo na Previdência, assim, é muito maior, nos termos da
campanha da Amata de 2014 propaganda de cerveja sem álcool na TV, é legal!
E parabéns aos diretores da emissora, que certamente devem assistir aos seus noticiários, e
à empresa Ambev que passaram a dar preferência na veiculação da propaganda, inclusive
nas publicidades dos campos dos estádios de futebol, da cerveja "0,0%" de álcool.
Que continuem dando o atual exemplo, e deixem definitivamente de veicular a
propaganda de bebida alcoólica na TV!
Resta, contudo, ao Congresso Nacional, normatizar a matéria, a fim de evitar que outras
emissoras e outras cervejarias continuem efetuando uma concorrência publicitária desleal,
e fomentando a doença, a morte e os devastadores prejuízos sociais, trabalhistas e
previdenciários do alcoolismo.
Relativamente ao tabagismo, no próximo dia 29 de agosto - Dia Nacional de Combate ao
Fumo, os meios de comunicação certamente devem dar um grande destaque ao relatório
que será apresentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, avaliando as
121 substâncias que já deveriam estar proibidas desde 16 de setembro de 2013.
Feito isso, esperamos que o Supremo Tribunal Federal inclua imediatamente em votação a
ADI nº 4874, e mantenha a competência há décadas da Anvisa, e a vigência da Resolução
da Agência nº 14/2012, que exclui os aditivos saborizantes ou ameliorantes do cigarro,
deixando de fomentar a intoxicação e viciação das atuais e futuras gerações no tabagismo.
Dignas de nota também neste mês as notícias relativas ao polêmico cigarro eletrônico.
Boa leitura!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
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30/07/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Centro de Informações sobre Saúde e Álcool ‐ CISA
divulga recente revisão da literatura sobre eficácia de medicamentos no tratamento do
alcoolismo, classificado como Transtorno Relacionado ao uso do álcool (TRA) pelo Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders ‐ DSM) dos profissionais da área da saúde mental
28/07/2014 ‐ Valor Econômico ‐ Exportação de fumo cai 35% este ano. Em parte, o resultado
pode ser atribuído ao aumento da concorrência africana no mercado mundial. Mas a queda das
exportações está também associada à menor demanda pela matéria‐prima, devido à redução do
consumo mundial de cigarros. Nos últimos anos, o cigarro eletrônico também passou a fazer
parte das preocupações do setor
28/07/2014 ‐ Jornal Hoje ‐ Alcoolismo afastou quase 100 mil do emprego nos últimos seis anos.
Doença rompe ligação com a família e com o trabalho. Em 2013, 16.480 pessoas foram afastadas
por causa da doença
27/07/2014 ‐ Visão ‐ Cinco perguntas e respostas sobre o cigarro eletrônico na europa
26/07/2014 ‐ G1 ‐ Assassinatos de mulheres têm ligação com alcoolismo, diz delegado
25/07/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Anvisa estuda propor que maço de cigarro seja padrão e de
cor única. Proposta na forma de anteprojeto de lei será levada ao Congresso Nacional após a
renovação dos seus membros
25/07/2014 ‐ Terra ‐ Consumo de drogas, álcool e cigarro cai entre jovens ingleses, aponta um
novo estudo apoiado pelo governo britânico divulgado nesta sexta‐feira (25) pelo site do jornal
britânico Daily Mail
24/07/2014 ‐ Jornal do Brasil ‐ NYT: anúncios de cigarros eletrônicos para os jovens preocupa
justiça americana. Algumas publicidades valem‐se de personagens de desenhos animados
usando o produto, e outras utilizam ídolos teen, como Courtney Love e Robert Pattinson. Eles
destacam também formas de publicidade menos tradicionais, mas que são popularizadas entre
os jovens, como youtube e redes sociais. Procuradores americanos estão considerando uma ação
legal contra as empresas. Um encontro entre cerca de 20 juristas aconteceu no aniversário de 20
anos do início do processo histórico que o Estados começou contra as empresas de tabaco. Os
advogados temem que os cigarros eletrônicos possam estar se tornando uma porta de entrada
para o consumo de cigarros, em vez de uma maneira de sair. Entre os problemas com a indústria
do cigarro eletrônico, os juristas veem os cigarros com sabores, como de cereja e pêssego, mais
atraentes para adolescentes. Uma carta assinada por 40 procuradores estaduais, ano passado,
incentivou o governo federal, através da Food and Drug Administration, a regular os cigarros
eletrônicos, abordando questões como a publicidade, os ingredientes e a venda a menores

24/07/2014 ‐ G1 ‐ Flagrante mostra a venda ilegal de cigarro eletrônico no comércio popular em
São Carlos, SP. Produto com cinco refis pode ser comprado por até R$ 30. Comercialização é
proibida pela Anvisa em todo o Brasil desde 2009
24/07/2014 ‐ G1 ‐ Projeto 'Sem álcool, uma convivência sem violência', promovido pela Justiça,
tenta mudar comportamentos em casos de violência doméstica, e diminuir os índices dessa
prática causados pelo alcoolismo
23/07/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Pesquisa realizada pela Cancer Research UK, no Reino
Unido, aponta que quatro de cada 10 casos de câncer de pâncreas poderiam ser evitados se o
tabagismo fosse deixado de lado
23/07/2014 ‐ UOL ‐ (O que faz a bebida alcoólica) Homem bêbado, que havia misturado vodka e
cerveja, tenta abrir porta de avião por confundir com porta do banheiro. A única coisa que
manteve a porta fechada foi a pressão do ar
23/07/2014 ‐ Yahoo ‐ Prefeito de Paris vai proibir fumar em parques públicos
23/07/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Campanha anticontrabando associa cigarro pirata a 'pernas de
barata'
22/07/2014 ‐ Hnews ‐ Maratona Pare de Fumar Correndo segue com inscrições abertas. Prova
será disputada no dia 31 de agosto, em Maringá (PR)
21/07/2014 ‐ Boa Informação ‐ Jovens abaixo da linha da pobreza sustentam indústria de fumo
nos EUA. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDCP, na sigla em
inglês) mostram que 29,7% dos habitantes abaixo da linha de pobreza (a referência varia com a
unidade da federação) são fumantes regulares, enquanto apenas 17% das pessoas com renda
superior consomem cigarros. Do mesmo modo, 24,7% dos estudantes que chegam ao último ano
do Ensino Médio e ainda não têm diploma são fumantes, enquanto somente 5,9% dos alunos
com curso superior completo fumam
20/07/2014 ‐ Diário de Notícias ‐ Viúva de fumante vai receber 23 milhões de tabaqueira.
Tribunal da Florida condenou a RJ Reynolds Tobacco Company a pagar uma das mais altas
indemnizações no estado pela morte de câncer do pulmão. "Nós esperamos que este veredito
constitua uma mensagem para a RJ Reynolds e as outras grandes tabaqueiras para que parem de
pôr em causa a vida de pessoas inocentes", disse em comunicado o advogado da autora
19/07/2014 ‐ CBN ‐ Cresce o uso de álcool e drogas entre índios de Roraima, diz Conselho
Indígena
18/07/2014 ‐ Época ‐ O cigarro levou um imortal. Um depoimento precioso do escritor João
Ubaldo Ribeiro sobre o vício que o matou. Estamos fazendo o suficiente para combater o
tabagismo?
17/07/014 ‐ O Mirante ‐ (Olha o perigo!) Chegou a Torres Novas (PT), há cerca de um mês, uma
loja de Cigarros Eletrônicos. O gerente da nova loja defende que o cigarro eletrnico é uma
revolução na forma de fumar. "Os cigarros eletrônicos são melhores para a saúde e para a
carteira. Têm variados sabores e diferentes níveis de nicotina, inclusive o nível zero para quem
quer deixar de fumar", assegura
17/07/2014 ‐ Portal Brasil ‐ Artigo aponta entraves à resolução sobre uso de aditivo em

derivados do tabaco
17/07/2014 ‐ G1 ‐ Governo multa Fifa por desrespeitar lei antifumo na Arena Corinthians.
Infrações ocorreram durante jogos da fase de grupos e das oitavas de final
16/07/2014 ‐ Diário de Lisboa ‐ 'Harry Potter' ‐ ator Daniel Radcliffe ‐ vai internar‐se para deixar
de fumar
16/07/2014 ‐ Exame ‐ (Olha o perigo!) Cigarro eletrônico será a salvação dos fumantes? Também
polêmico, o cigarro eletrônico se dissemina nos Estados Unidos e na Europa. Os fabricantes já
oferecem milhares de sabores
16/07/2014 ‐ R7 ‐ Cidade Alerta: Você tem casos de alcoolismo na família? Conte pra gente!
15/07/2014 ‐ G1 ‐ Pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra, criam teste simples
para diagnosticar alcoolismo. Dados de mais de 5,5 mil pacientes foram analisados. Com base
nos resultados das perguntas e da comprovação médica de que as pessoas eram alcoólicas, os
pesquisadores concluíram que era possível, em 87% dos casos, diagnosticar corretamente a
doença
13/07/2014 ‐ Circuito Mato Grosso ‐ Ministério Público Estadual (MPE) recebeu no domingo (13),
de Conselheiros da Infância e Juventude de Cuiabá, a denúncia de que o hospital do FIFA Fan
Fast, evento organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), fez pelo menos 50
atendimentos de pessoas alcoolizadas apenas na noite de sábado (dia da semi‐final do Brasil),
dos quais 50% eram adolescentes, inclusive em coma alcoólico, alguns por excesso de
entorpecentes. De acordo com a denúncia, no local estava sendo vendida bebida alcoólica
deliberadamente para menores de 18 anos. Acionados, agentes da Infância e Juvent ude de
Cuiabá chegarem ao local e fizeram o auto de infração do estabelecimento. Somente no domingo
à tarde, após o MPE acionar a Vara da Infância e da Juventude, a fiscalização no local foi
reforçada e não houve mais nenhum registro de menor alcoolizado no hospital do evento
12/07/2014 ‐ Boa Informação ‐ (Vergonha!) Mirando a Copa, Rússia libera propaganda de álcool
até 2018. As propagandas estavam proibida desde 2012 num esforço para diminuir os problemas
do país com alcoolismo. Com a mudança, está permitida a publicidade em televisão nos eventos
esportivos. O governo do país informou que a medida foi tomada com a intenção de "atrair
receita adicional de patrocínio para apoiar a organização, preparação e desenvolvimento de
eventos esportivos na Rússia". O país prevê gastar R$ 38 bilhões de reais para sediar a Copa.
Cabe ressaltar que na Rússia a cerveja foi considerada uma bebida alcoólica somente em 2012. O
governo tem procurado controlar o consumo que aumentou a partir do ano 2000. De acordo
com a Organização Mundial de Saúde, cada habitante bebe em média 18 litros de álcool por ano,
o dobro do máximo aceitável
12/07/2014 ‐ Veja ‐ Duas grandes empresas de tabaco negociam fusão. A fusão das fabricantes
das marcas de cigarro Camel e Newport criaria a segunda maior empresa do setor, com 42% do
mercado americano, contra 50% da Altria, fabricante da Marlboro
11/07/2014 ‐ China Radio Internacional ‐ Diretora‐geral da OMS pede que China fortaleça
controle do tabaco. Demonstrou‐se que as políticas da Convenção Marco da OMS sobre o
Controle do Tabaco, como ambientes livres de fumaça, proibição à publicidade, promoção e
patrocínio de tabaco e advertências gráficas nos maços de cigarro, funcionam, disse Margaret

Chan, acrescentando que "simplesmente têm de ser implementadas"
11/07/2014 ‐ RTP ‐ Reduzir consumo diário de álcool diminui os riscos de doença coronária, de
pressão arterial elevada e ajuda a perder peso, indica um estudo realizado por investigadores
que tiveram por base 50 outros estudos publicados sobre hábitos de consumo de bebidas
alcoólicas e a sua relação com a saúde em mais de 260 mil europeus. Ao contrário dos conselhos
que muitos médicos dão aos pacientes, de que um copo ou dois de álcool por dia é bom para o
coração, o estudo vai em sentido oposto e diz que essa medida "passa das marcas"
11/07/2014 ‐ Portal Overtube ‐ Álcool, cigarro e drogas são censurados em "Boogie Oogie",
próxima novela das 6 da Globo
10/07/2014 ‐ Jornal do Comércio ‐ Fumicultor pode reduzir plantio devido à concorrência
externa. As entidades que representam os produtores de tabaco estão defendendo uma redução
de área para a próxima safra. A projeção é que haja uma diminuição de até 12% no plantio no
período
10/07/2014 ‐ G1 ‐ Pesquisa da Unesp aponta risco de milhares de mortes devido ao tabaco. Para
evitar problemas de saúde, a única medida é largar o vício. Efeitos do cigarro podem ir além da
concepção humana, diz estudo
09/07/2014 ‐ A Tribuna ‐ Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) faz alerta
sobre uso do cigarro eletrônico no Brasil
09/07/2014 ‐ G1 ‐ Imagem de raio X divulgada pela Escola de Medicina Veterinária Cummings, da
Universidade Tufts, EUA, mostra tumor em gato provocado por fumaça de cigarro
09/07/2014 ‐ Diário da Manhã ‐ Nova Iorque legaliza maconha medicinal, mas não em forma de
fumo. Só será disponibilizada em formas não fumante
09/07/2014 ‐ AFP ‐ Congresso uruguaio aprova lei que aprofunda medidas antitabaco. "Proíbe‐se
a exibição dos produtos de tabaco, seus derivados e acessórios para fumar em distribuidores e
qualquer outra classe de estandes situados em locais onde se vendam produtos de tabaco",
destaca a norma. Enviado ao Parlamento pelo governo de José Mujica em 2013, o texto prevê
que nos pontos de venda de tabaco e seus derivados se permita a colocação de uma lista com os
nomes das marcas e seus preços ao lado de um aviso do Ministério da Saúde Pública que advirta
para os danos causados por seu consumo
07/07/2014 ‐ Diário da Manhã ‐ Fernando M. De Assumpção Costa: O uso nocivo do álcool
07/07/2014 ‐ Bem Paraná ‐ Souza Cruz pagará R$ 100 mil a vendedor vítima de 18 assaltos no PR
07/07/2014 ‐ Hype Sciense ‐ (Ótimo artigo) Parar de fumar: 8 mitos que todo mundo acredita
03/07/2014 ‐ Vermelho ‐ (Escândalo) Chefe da Comissão Europeia fez reuniões secretas (14 não
declaradas realizadas entre altos representantes da Comissão) com lobby tabagista. A falta de
transparência da gestão dos assuntos tabagistas pela Comissão Europeia vai perseguir o ainda
presidente até ao final do mandato e, eventualmente, "para lá dele", como se diz entre portas
em Bruxelas
03/07/2014 ‐ Diário da Rússia ‐ Rússia poderá criar banco de dados para afastar motoristas
alcoólatras das ruas. Especialistas acreditam na diminuição do número de acidentes

03/07/2014 ‐ G1 ‐ Computador detecta futuros alcoólatras; taxa de acerto é de 70%, segundo
programa desenvolvido conforme estudo de pesquisador da University College Dublin (Irlanda)
01/07/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Após pressão, Jérôme Valcke diz agora que bebida em
arenas preocupa. Devido ao aumento da violência dentro e fora dos estádios, secretário‐geral da
Fifa não descarta suspender a venda de cerveja
01/07/2014 ‐ Agência Senado ‐ Projeto, em pauta na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), cria Fundo Nacional da Fumicultura para estimular produtor de tabaco a mudar
de ramo
01/07/2014 ‐ UOL ‐ Monitorada pelo Governo, "novela das 18h" exibe cenas de consumo de
álcool. Novela é classificada pela emissora como "não recomendada para menores de 10 anos".
Órgão decidiu monitorar novela por 15 dias e só então decidirá quanto a reclassificação da obra
01/07/2014 ‐ Gshow ‐ Produtora do programa Encontro aceita desafio de hipnose para parar de
fumar seus, em média, 20 cigarros por dia, e é hipnotizada ao vivo
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