Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

Especial Dia Nacional de Combate ao Tabagismo
Neste 29 de agosto de 2014, Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Brasil comemora mais
um ano de redução do número de tabagistas, e, consequentemente, de fumantes passivos.
Contudo, três fatos negativos são dignos de nota.
O primeiro, a triste situação de agricultores do tabaco no sul do país, sob a dependência
técnica e comercial da Souza Cruz. A questão é bem abordada pela segunda e terceira de
uma série de quatro reportagens do jornal O Globo, entre os dias 2 e 5 deste mês.
Semelhantemente ao combate ao trabalho escravo, a economia escrava desse setor precisa
urgentemente da fiscalização e regulamentação dos poderes executivo e legislativo, de
todos os níveis.
O segundo, o grande perigo do cigarro contrabandeado, inclusive o legalmente fabricado
no Paraguai, de acordo com pesquisa desenvolvida desde 2012 pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que mostra a concentração mais alta de metais
cancerígenos que dos produtos nacionais, como chumbo, um vaso constritor
poderosíssimo e relacionado inclusive à malformação de fetos, em níveis até 116
superiores, de níquel, que pode causar mutações no DNA, de cromo, causador de
diminuição da função dos pulmões, em concentrações até 33 vezes superiores, de
manganês, causador de doença com sintomas semelhantes ao Parkinson e que pode ser
neurodegenerativo, e da viciante nicotina, em quantidades 10 a 20 vezes maiores, além de
agentes de contaminação como colônias de ácaros e fungos, que vão diretamente aos
pulmões, pelo de animais, terra, areia, restos de insetos, e, encontráveis em 99% dos
cigarro analisados, pedaços de plásticos.
Por último, é uma pena não haver sido divulgado o relatório do Grupo de Trabalho criado
pela Anvisa em 26/12/2013, previsto para ser entregue na última quarta-feira (27), sobre
as 121 substâncias inseridas na fabricação do tabaco, proibidas e com proibição suspensa
pela própria Anvisa, em especial por deixar passar este dia nacional de combate ao
tabagismo, que mata mais do que qualquer outro vício no mundo.
A Amata não participa e nem interfere no trabalho dessa Agência Reguladora. No entanto,
pede licença pois vê-se na obrigação de alertar que uma vez retirados da composição do
cigarro os, para resumir, venenos como os acima citados, constata a necessidade de se
acrescentar aos maços de cigarro um prazo de validade, como, por sinal, existente em
qualquer outro produto ingerível.
Digno de nota, ainda, o fato da Ministra do STF, que liminar e unilateralmente, ao arrepio

da letra da lei, suspendeu a proibição de se adicionar ao cigarro outros aditivos, como os
saborizantes, pediu na última segunda-feira (25/08), pela terceira vez, o adiamento do
julgamento da ação (ADI 4874), que havia sido incluído na pauta de ontem (28/08) do
Tribunal.
Enquanto isso, novas gerações vão sendo viciadas e intoxicadas!
Boa leitura!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 35 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"

29/08/2014 ‐ Agência Brasil ‐ Tabagismo: políticas públicas devem incluir campanhas para
jovens. Para a diretora clínica do Centro Paulista de Oncologia (CPO), Mariana Laloni, as
campanhas voltadas para adolescentes e jovens devem estar sempre na pauta das políticas
públicas. "Vemos campanhas nas datas [específicas], não é algo contínuo", disse a oncologista
29/08/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Conheça os diferentes métodos para largar o vício do
cigarro e confira os locais que oferecem tratamento gratuito
28/08/2014 ‐ G1 ‐ Ação contra fumo trocará cigarro por 'kit fissura' em praça de Nova
Odessa´(SP)
27/08/2014 ‐ Veja ‐ 2/3 dos fumantes mantêm cigarro após diagnóstico de câncer. Além disso,
segundo levantamento divulgado pelo hospital nesta quarta‐feira, um quarto dos pacientes da
instituição possui histórico de tabagismo
27/08/2014 ‐ Bom Dia Brasil ‐ Médico explica os riscos do cigarro eletrônico
26/08/2014 ‐ UOL ‐ Vídeo mostra a diferença entre a capacidade do pulmão de fumantes e de
não‐fumantes
26/08/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Cigarro está relacionado a inúmeras doenças
oftalmológicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo está
diretamente associado ao crescente número de casos de Degeneração Macular Relacionada à
Idade (DMRI) e de Oclusões Vasculares. "A DMRI é uma das principais causas de perda de visão
no paciente idoso e a principal fator ambiental é o cigarro", destaca especialista
26/08/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Procon de São Paulo multa a Philip Morris em R$ 1,1 milhão
por campanha publicitária
26/08/2014 ‐ Agência Lusa ‐ (Para os países que o permitem) OMS recomenda proibição de
cigarros eletrônicos para menores, por considerar que o consumo acarreta "ameaças graves"
para os adolescentes e fetos. Os peritos aconselharam também proibir‐se o consumo de cigarros

eletrônicos em espaços públicos fechados, indicou um documentos publicado pela OMS. "As
provas existentes mostram" que os cigarros eletrônicos não são simples 'vapor de água'
26/08/2014 ‐ Valor Econômico ‐ Cigarros eletrônicos podem ser mais tentadores para jovens não
fumantes que os cigarros convencionais, e após experimentarem cigarros eletrônicos os jovens
ficam mais inclinados a provar os cigarros comuns. Essas descobertas foram divulgadas ontem
por pesquisadores americanos do Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados
Unidos (CDC, nas iniciais em inglês). O estudo, baseado em levantamentos representativos junto
à faixa jovem da população americana, detectou que mais de 250 mil adolescentes e jovens até
os 19 anos que nunca tinham fumado usaram um cigarro eletrônico em 2013, contingente três
vezes superior ao contabilizado em 2011
25/08/2014 ‐ Maxpress ‐ Cigarro também tem impacto negativo no aparelho digestivo.
Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva alerta que o tabagismo está relacionado aos
cânceres esofágico, gástrico e colorretal
25/08/2014 ‐ TST ‐ (Mundo maravilhoso. Compareça três dias embriagado ao serviço e ganhe
estabilidade temporária. Viva a cachaça!) Trabalhador rural demitido por embriaguez será
reintegrado ao emprego
24/08/2014 ‐ Diário do Grande ABC ‐ Cigarro ainda é vilão. É normal ouvir que o cigarro vicia e
que faz mal à saúde. Mesmo assim, o álcool e o tabaco são a primeira e a segunda drogas,
respectivamente, mais consumidas no mundo. Consequentemente, são as que mais matam. Os
dados mostram que o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado sexta (29), precisa ser
lembrado
23/08/2014 ‐ G1 ‐ Desabafo do cantor gaúcho Armandinho pode ajudar quem sofre de
alcoolismo, diz médico
23/08/2014 ‐ Tribuna da Bahia ‐ (Vergonha) Banido há decadas das novelas, cigarro agora é
personagem coadjuvante. Quem assiste a "O Rebu", nota que o cigarro é praticamente um
personagem à parte, de tanto que ele aparece. Praticamente todos os personagens fumam
22/08/2014 ‐ Veja ‐ Cigarro com baixo teor de nicotina não eleva a vontade de fumar, diz estudo
publicado nesta sexta‐feira no periódico Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
22/08/2014 ‐ Agência Senado ‐ Fumo pode ser proibido em espaços esportivos, como estádios, e
de recreação, como parquinhos onde estejam crianças. Projeto de Lei do Senado está pronto
para ser votado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE)
22/08/2014 ‐ Cruzeiro do Sul ‐ Estudo mostra efeitos do alcoolismo na vida profissional
21/08/2014 ‐ Bem Estar ‐ Graça às redes sociais, grupos online ajudam a combater o fumo,
segundo pesquisadores da Universidade de Geórgia, EUA
18/08/2014 ‐ O Globo ‐ José Agenor Álvares da Silva: A indústria da doença
16/08/2014 ‐ Brasil Post ‐ 11 sinais de que você pode ter problemas com o álcool
16/08/2014 ‐ G1 ‐ Vigilância aplica multas por venda de bebida alcoólica para adolescentes em
bares e restaurantes na região de Marília (SP). Fiscalização também coíbe o uso de cigarros em

locais proibidos
15/08/2012 ‐ Diário da Manhã ‐ O álcool e seus perigos. A ingestão continuada de bebidas
alcoólicas pode levar à dependência e fazer com que os etilistas crônicos fiquem mais
predispostos ao desenvolvimento de doenças
15/08/2014 ‐ Fátima News ‐ Programa Antitabagismo de Jateí desenvolve ação com beneficiários
do Bolsa Família
14/08/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Consumo elevado de álcool encolhe determinadas
áreas do cérebro, revela estudo desenvolvido por neurocientista norte‐americano. Ressonância
magnética demonstra lesões que comprometem raciocínio, fala, movimentos e memória
13/08/2014 ‐ Notícias ao Minuto ‐ (Escolha perigosa) Estudo sobre o comportamento dos
consumidores, levado a cabo pela Kantar Media e citado pela revista Time, revela que 57% dos
fumantes que quiseram largar o vício do tabaco em 2013 optaram pelos cigarros eletrônicos.
Apesar de apresentarem estes dados, os autores do estudo ressalvam que não existem números
quanto à eficácia dos cigarros eletrônicos. Tendo por base o panorama nos Estados Unidos, os
autores do estudo concluíram que existem quase seis milhões de norte‐americanos que usam e‐
cigarros comparativamente aos 44 milhões que consomem nicotina, e que tendem a ser jovens
do sexo masculino e com rendimentos familiares mais baixos do que a média nacional
13/08/2014 ‐ Página Rural ‐ ("escravidão econômica" legalizada. Veja a notícia de 04/08/2013 de
O Globo) RS: Justiça reconhece regularidade da Souza Cruz junto aos fumicultores
13/08/2014 ‐ UOL ‐ Rei da cachaça é preso em MG acusado de estupro e tentativa de homicídio
13/08/2014 ‐ Jornal I ‐ Coreia do Sul deixou de ser o paraíso dos fumantes
12/08/2014 ‐ Conjur ‐ Por causar dependência, fornecer cigarro a adolescente é crime, tipificado
no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece a 5ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça
12/08/2014 ‐ IG (Reuters) ‐ Philip Morris, maior empresa de tabaco do mundo, tentará impedir
proibição do Reino Unido de marcas em embalagens de cigarro. Caso avance, a Grã‐Bretanha
será o segundo país a banir as marcas em embalagens de cigarros, depois da Austrália
11/08/2014 ‐ Jornal da Band ‐ Fumantes têm dificuldade para abandonar vício mesmo doentes.
Sete em cada dez fumantes não conseguem largar o cigarro mesmo depois de diagnosticados
com tumores, mostra um estudo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
11/08/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Multas por embriaguez crescem 40% em rodovias de SP
11/08/2014 ‐ Portal Brasil ‐ Ministério divulga normas técnicas para produção do tabaco
11/08/2014 ‐ BBC Brasil ‐ Políticos britânicos querem que bebidas venham com alertas de danos
à saúde
08/08/2014 ‐ Visão ‐ (Não é a primeira morte) Homem morre na Inglaterra após cigarro
eletrônico explodir. Um britânico morreu durante um incêndio provocado pela explosão de um
cigarro eletrônico. O fogo teria atingido o tubo de oxigênio que a vítima usava, informou nesta

sexta‐feira o Corpo de Bombeiros
08/08/2014 ‐ UOL ‐ Álcool transforma em tragédia a rivalidade entre torcidas e deve ser banido
dos estádios
08/08/2014 ‐ A Crítica ‐ OAB/AM realiza fórum jurídico para discutir Síndrome Alcoólica Fetal em
mulheres grávidas. Iniciativa quer ampliar debate e prevenir inúmeros problemas a bebês
08/08/2014 ‐ Bem Paraná ‐ Hospital do Idoso implanta tratamento contra tabagismo
07/08/2014 ‐ TVI24 ‐ Não fumar é condição para ser funcionário público de Condado do Arizona
(EUA). Esta medida surge «como parte do compromisso contínuo do condado de Pima pelo bem‐
estar dos funcionários, aumento da produtividade e diminuição dos custos médicos. Esta
proposta baseia‐se em anos de pesquisa sobre os efeitos negativos do tabaco e da nicotina sobre
a saúde dos indivíduos e os custos elevados para os empregadores que pagam os seguros de
saúde», revelou o administrador Chuck Huckelberry. O Condado também cogita fazer testes de
nicotina nos trabalhadores e criar uma sobretaxa aos fumantes
07/08/2014 ‐ Olhar Direto ‐ Pesquisa mostra que 10% dos sobreviventes de câncer fumam.
Constatou‐se que 83% deles fumam diariamente, consumindo uma média de quase 15 cigarros
por dia. As taxas são maiores entre os que passaram por doença fortemente ligada ao tabagismo,
como no pulmão e bexiga. Os dados, que analisaram respostas de 3 mil pessoas após nove anos
do diagnóstico de câncer, são de uma pesquisa liderada por Lee Westmaas, da Sociedade
Americana de Câncer, e foram divulgados no site do jornal USA Today
06/08/2014 ‐ Correio Web ‐ Cigarros contrabandeados tornam o tabagismo ainda mais perigoso.
Pesquisa desenvolvida desde 2012 na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) analisou 18
marcas contrabandeadas do Paraguai e mostra concentração ainda mais alta de metais
cancerígenos e agentes de contaminação como colônias de ácaros e fungos. Pêlo de animais,
terra, areia, vestígios de plásticos, restos de insetos, colônias de fungos, ácaros e metais
cancerígenos como chumbo (quantidade até 116 superior aos vendidos legalmente, metal
extremamente tóxico relacionado, inclusive, à malformação de fetos), cádmio, níquel (agente
altamente genotóxico e pode causar mutações no DNA, alergias de pele, fibrose pulmonar,
problemas nos rins e envenenamento do sistema cardiovascular), cromo (concentração 33 vezes
superiores, causa também formação de úlceras, bronquite crônica e diminuição da função dos
pulmões) e manganês (causa também doença conhecida como manganismo, com sintomas
semelhantes ao Parkinson, e pode ser neurodegenerativo) estão por trás do cigarro que vem do
Paraguai. Um dado assustador mostra que algumas marcas contrabandeadas têm quantidade de
nicotina de dez a 20 vezes superior do produto nacional. (veja outros resultados ao final dessa
matéria). "A probabilidade é de 99% de achar algum um pedaço de plástico no cigarro paraguaio.
A gente encontrou a ponta de um filtro inundada de ácaros, isso vai direto para o pulmão", alerta
Cleber Pinto da Silva, mestrando em química aplicada da UEPG, autor do trabalho, que lembra
que no Paraguai esse produto é legalizado e tem, inclusive, registro
06/08/2014 ‐ Bonde News ‐ (Notícia recorrente) Homem de 30 anos embriagado dorme com
cigarro aceso e tem 70% do corpo queimado
06/08/2014 ‐ Blog da Flávia (Oliveira) ‐ Reflexões sobre economia, temas sociais, Rio de Janeiro &
outros: campanha contra o cigarro

05/08/2014 ‐ O Globo ‐ Futuro da produção de fumo é tema central de debate de reguladores e
ativistas. Reunião da ONU discutirá alternativas para fumicultores. Plantação de alimentos
orgânicos é uma porta de saída. José Eupídio Nunes diz querer aumentar a produção de leite
para interromper a de fumo na sua pequena propriedade na zona rural de São Lourenço do Sul
(RS), município que é um dos maiores produtores de folhas de tabaco do país. Safra a preços
incertos, condições precárias de trabalho e problemas na saúde da família estão entre as
principais razões para o desejo de mudança. Mas que é seguido por um lamento: ‐ Plantar tabaco
parece um vício como o cigarro. Todo ano dizemos que é o último, mas continuamos no seguinte
‐ admite. ‐ É que, enquanto não tivermos garantia de compra, não temos como parar totalmente
com o fumo
04/08/2014 ‐ O Globo ‐ Modelo de produção controlado pelas fabricantes de cigarros faz
plantadores no RS se endividarem. Um produtor que trabalha desde os 7 anos tem débito de R$
70 mil. ‐ Há um alto investimento, que o produtor vai pagar em dez, 20 anos, e nesse período ele
se torna refém da indústria. Acaba sendo um mecanismo de escravidão ‐ denuncia Amadeu
Bonato, pesquisador do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (Deser). ‐ Teria
investido no leite, mas não acredito que dê para fazer isso agora ‐ diz Lauro Leitzke, que contraiu
dívida de R$ 40 mil, fala pouco e com semblante triste. Pesquisador do Centro de Estudos sobre
Tabaco e Saúde da Fiocruz, Marcelo Moreno entrevistou 71 mulheres do município de Palmeira
(PR) e investigou como elas enxergavam a fumicultura. ‐ Elas já conhecem a intoxicação por
agrotóxico, o câncer relacionado à radiação solar, a doença da folha, os problemas
osteomusculares pelo levantamento de peso, o trabalho extenuante... ‐ comenta Moreno, que
explica por que elas permanem no ciclo degradante: ‐ Notamos um sistema integrado de
produção que amarra o produtor. Existe uma dependência econômica. É um grande problema o
medo de sair e achar que não vai conseguir sobreviver, mesmo sabendo que está adoecendo
04/08/2014 ‐ A Tarde ‐ Estudo do Darmouth College, uma universidade situada em New
Hampshire (EUA), vincula jogos violentos a delinquência e alcoolismo
03/08/2014 ‐ IG (The New York Times) ‐ (Que beleza!) Algodão doce e banana split: sabores
atraem fumantes de cigarro eletrônico. Em todo o setor dos cigarros eletrônicos, existem mais
de 7.000 sabores e algumas estimativas acreditam que quase 250 são acrescentados todos os
meses. Embora a FDA tenha proposto uma regulamentação para os cigarros eletrônicos nos
Estados Unidos, ela não limitou a venda de sabores, embora a agência ainda esteja estudando o
que fazer a respeito. Durante uma audiência realizada pelo Senado americano no fim de junho,
os legisladores denunciaram as fabricantes por acreditarem que suas práticas de marketing eram
voltadas a crianças, incluindo a adoção de sabores que são proibidos em cigarros comuns. "Vocês
me envergonham", afirmou o senador Jay Rockefeller, Democrata da Virginia Ocidental, a
diversos executivos. "Vocês simbolizam tudo o que há de errado com este país"
03/08/2014 ‐ O Globo ‐ Plantação de tabaco emprega crianças e desmata, diz Ministério Público
do Trabalho do Paraná. E não é só aí que recai a insustentabilidade do sistema: além do contato
com nicotina e agrotóxicos, há frequentes denúncias de contaminação de solo e água. Quase
90% dos agricultores não completaram o ensino fundamental, segundo dados da Universidade
de Santa Cruz do Sul (RS). Ao todo, cerca de 150 mil crianças são de famílias de agricultores de
tabaco. Um levantamento de 2008 com 1.128 fumicultores do Sul feito pelo Departamento de
Estudos Socioeconômicos Rurais (Deser) mostra que 40% dos filhos homens e quase 20% das
mulheres, além de 9% dos filhos abaixo de 12 anos, auxiliam no cultivo. Um problema que não é
só brasileiro. Em maio, a ONG Human Rights Watch denunciou o trabalho infantil nas lavouras

americanas de fumo. ‐ As crianças vão à escola e ajudam na lavoura no resto do dia. A colheita é
no final do ano, quando elas estão de férias ‐ explica a procuradora Regional do Trabalho no
Paraná, Margaret Matos, que há quase duas décadas acompanha o modelo de produção no Sul. ‐
A indústria sabe quantas pessoas são necessárias para produzir e sabe que a família acaba
participando. Portanto, beneficia‐se de mão de obra não remunerada. É um sistema perverso. De
acordo com ela, estudos mostram que as crianças sofrem mais do que os adultos com os
agrotóxicos. E outros sugerem até mesmo déficit de crescimento e de cognição, além de
desnutrição. A fiscalização tem aumentando, por isso os agricultores já compreendem que é
ilegal empregar os filhos pequenos. A função, entretanto, vem de pai para filho. Jovens e adultos
contam ter começado cedo. O desmatamento foi constatado pelo Ibama, que, num relatório
recente, contou 20 hectares de Mata Atlântica destruídos no entorno de Segredo (RS). ‐ Além de
limpar a área para plantar mais fumo, eles usavam a madeira para a secagem das folhas ‐ relata o
procurador federal Roberto Rigon. Uma das minhas propostas é estabelecer uma licença
ambiental para as estufas, elas queimam lenha e liberam gás carbônico não monitorado, diz o
procurador
02/08/2014 ‐ O Globo ‐ Guimbas de cigarro: 4 trilhões de ameaças à saúde e ao meio ambiente.
Dos 5,6 trilhões de cigarros fumados anualmente no mundo, mais de 4 trilhões foram
descartados em lugar inapropriado, poluindo o solo e a água, segundo levantamento do Projeto
Cigarette Butt Pollution. Filtros costumam ser arremessados no mar e, assim, prejudicam a
cadeia alimentar. Seus componentes químicos, que incluem uma série de metais pesados, são
ingeridos por peixes e aves marinhas ‐ e estes, depois, são consumidos pelo homem. A ameaça é
agravada pelo tempo que essas substâncias passam expostas no oceano. A decomposição do
filtro das guimbas pode demorar até cinco anos. Nos últimos 27 anos, o Programa Internacional
de Limpeza das Zonas Costeiras recolheu mais de 52 milhões de filtros de cigarro, uma
quantidade quase oito vezes maior que a de latas de bebida encontradas. As guimbas
representaram 32% de todos os detritos coletados pela iniciativa. ‐ É impressionante como este
tema foi tão negligenciado até agora ‐ criticou Thomas Novotny, Professor de Saúde Global da
Universidade de San Diego. ‐ Provavelmente não vemos discussões porque as pessoas veem as
guimbas apenas como pequenos pedaços de lixo, que não causariam qualquer perigo. A solução,
para o especialista, é simples: atacar o bolso das empresas
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