Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

O mês de novembro encerra-se com uma boa e uma má notícia em relação ao tabagismo.
A má é a ausência de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, por mais um mês, da
ADI 4874 que suspende a vigência da proibição de aditivos, em grande parte
cancerígenos, na produção do tabaco. Uma mancha na história do STF, que intoxica e
vicia as atuais e futuras gerações brasileiras.
A boa notícia é que na próxima quarta-feira (3/12) entra em vigor a lei antifumo,
regulamentada pelo Decreto nº 8.262/14.
Mas vale ressaltar que a regulamentação da lei antifumo não se tratou de bom mocismo do
governo Dilma.
Além dos 8 estados brasileiros, com a maioria da população nacional, que já possuíam leis
de ambientes 100% livres da fumaça do tabaco, e dos aproximados 3 anos de atraso (2,5
de edição e 0,5 para a vigência) da regulamentação da lei, o fato é que a indústria do
tabaco já estava bastante pressionada, em relação à proibição de publicidade nos pontos
de venda da nova lei, com o Inquérito Civil instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado de São Paulo, através de representação apresentada pela Associação Mundial
Antitabagismo em 11/06/13, que resultou no Termo de Ajustamento de Conduta,
noticiado com exclusividade por este resumo de notícias de 30/04/14, que resultava em
pesadas multas (de R$100.000,00 por descumprimento da proibição de exibição de
pôsteres, painéis ou cartazes de propaganda comercial de seus produtos não sanado no
prazo de 15 dias), talvez maiores do que as estipuladas pela Lei nº 9.294/96.
E o TAC não incluía a omissão existente no regulamento da lei antifumo em relação à
utilização de maços de cigarros como publicidade nos pontos de venda.
A quem possa interessar, aqui a íntegra do Termo de Ajustamento de Conduta.
Serve a presente, portanto, para reforçar aos órgãos de controle de defesa do consumidor a
necessidade de multar e coibir a farra da publicidade, através de pôsteres, painéis ou
cartazes, que ainda graça nos pontos de vendas de produtos derivados do tabaco no país.
No mais, as notícias deste mês reforçam os malefícios causados por essa verdadeira
tragédia que é o tabagismo.
Boa leitura!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 40 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"
27/11/2014 ‐ Correio Braziliense ‐ Lei Antifumo entra em vigor em todo o país na próxima
semana (quarta‐feira, 3/12). Será permitido fumar em casa, em áreas ao ar livre, parques,
praças, em áreas abertas de estádios de futebol, em vias públicas e em tabacarias, que devem
ser voltadas especificamente para esse fim
27/11/2014 ‐ Jornal do Médico ‐ Cigarros eletrônicos dez vezes mais cancerígenos que tabaco
convencional. Os cigarros eletrônicos contêm até dez vezes mais agentes cancerígenos (o nível
de formaldeído é dez vezes superior) do que o tabaco convencional, de acordo com uma
investigação levada a cabo por uma equipe de cientistas japoneses, comissionada pelo Ministério
da Saúde do Japão, revelada hoje. Os peritos aconselharam também a interdição ao consumo de
e‐cigarros em espaços públicos fechados, segundo um documento publicado pela OMS
26/11/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ (Finalmente) Diretor da Faculdade de Medicina da USP proíbe
álcool em festas no campus
26/11/2014 ‐ Ciência Hoje ‐ Exposição prejudicial. Inalação involuntária de fumaça de cigarro
provoca problemas de memória e reveses no sistema nervoso central, constata estudo na
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP)
26/11/2014 ‐ Tio Sam ‐ Índice de adultos que fumam nos Estados Unidos cai para mínimo
histórico, de 17,8% da população adulta em 2013. Tabagismo, no entanto, permanece elevado
em alguns grupos, principalmente entre os que vivem abaixo do limite de pobreza, os que têm os
níveis de educação mais baixos, os ameríndios, os homens e as pessoas que vivem no Sul ou no
centro do país, bem como entre os portadores de deficiência
26/11/2014 ‐ Portugal News ‐ Cigarros‐e chineses também podem nos espiar
25/11/2014 ‐ Jornal I ‐ (Como no Brasil!) Tabaco mata a cada 48 minutos. Só metade dos
portugueses acha que o risco é grande
25/11/2014 ‐ Jornal do Brasil ‐ Cigarro é grande vilão para a beleza da pele
24/11/2014 ‐ Olhar Direto ‐ Perigo: Fumar narguilé aumenta exposição ao benzeno, podendo
causar leucemia, de acordo com estudo do Centro Comportamental de Epidemiologia e Saúde
Comunitária ‐ da Universidade do Estado de San Diego, na Califórnia ‐ da OMS e o Programa
Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos. O narguilé exala benzeno classificado como
cancerígeno do Grupo 1
22/11/2014 ‐ MSN ‐ Fumaça do tabaco de pais fumantes, especialmente da mãe, prejudica a
audição de crianças e adolescentes, segundo a associação de mais de 60 estudos feitos pelo
Setor de Otoneurologia da Unidade Funcional de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da
UFPR, no Paraná. Um outro estudo realizado por cientistas da Faculdade de Medicina da
Universidade de Nova York (EUA), com mais de 1.200 adolescentes, revela que a fumaça do
cigarro dobra as chances de surgir a perda auditiva neste grupo
21/11/2014 ‐ UAI ‐ Só na Câmara dos Deputados existem 140 projetos de combate ao fumo. São
propostas que preveem aumento de impostos, responsabilização dos fabricantes por doenças
provocadas pelo tabagismo, dentre outras medidas. Algumas sequer deram o primeiro passo:

ainda aguardam a criação de uma comissão temporária para analisá‐las. Outras estão prontas
para serem votadas pelo plenário. Um desses projetos (PL 5143/13), do deputado Renzo Braz
(PP‐MG), pretende dobrar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre o
cigarro e os derivados do tabaco. O Deputado Darcísio Perondi reclama que o Brasil não cumpre
o tratado de controle do tabaco, da OMS. O País assinou o acordo há mais de dez anos, se
comprometendo a viabilizar alternativas para que os agricultores diversificassem suas lavouras e
plantassem outros produtos, além do tabaco. "O consumo do cigarro está caindo no mundo
inteiro. A indústria e o governo têm que alertar o agricultor que, no futuro, essa cultura do fumo
pode não dar mais lucros e desempregar muita gente em pequenas propriedades rurais",
ressalta o deputado
21/11/2014 ‐ Notícias ao minuto ‐ As (17) melhores técnicas para deixar de fumar
19/11/2014 ‐ Correio da Manhã ‐ OMS pede que Pequim acelere lei para reforçar proibição do
tabaco
18/11/2014 ‐ G1 ‐ Técnica usa cheiro de peixe para reduzir fumo. Estudo reduz fumo associando
cheiro de cigarro a peixe podre durante o sono. Pesquisa israelense expôs fumantes a
associações inconscientes durante o sono e reduziu 'significativamente' o consumo de cigarros
18/11/2014 ‐ Boas Notícias ‐ (didáticas e abrangentes) 10 dicas para deixar de fumar
17/11/2014 ‐ Público ‐ Dia Mundial do Não Fumante ‐ A luta continua
17/11/2014 ‐ G1 ‐ PF desmonta quadrilha suspeita de contrabandear cigarros paraguaios.
Mandados de prisão e de apreensão são cumpridos no PR, MS e em SP. Durante as investigações
37 foram presos e 12 milhões de maços recolhidos
17/11/2014 ‐ O Globo ‐ Jovem morre ao beber vodca com álcool a 95% na sua festa de 18 anos.
Jovem entrou em colapso após tomar alguns shots de Polmos Spirytus Rektyfikowany,
considerada uma das bebidas mais fortes do mundo, que lhe haviam sido oferecidos por um
amigo. Levada a um hospital próximo, a jovem acabou morrendo. A família de Nicole pediu que a
bebida seja proibida na Austrália a fim de evitar uma nova tragédia. A Associação Médica
Australiana já havia pedido dois anos atrás o banimento da Polmos Spirytus Rektyfikowany do
país, mas não foi atendida
15/11/2014 ‐ Exame ‐ Mau uso do cigarro eletrônico aumenta registro de incêndios. Já são 62 os
casos registrados na Inglaterra e no País de Gales só neste ano
13/11/2014 ‐ Correio da Manhã ‐ (Ausência de senso de cidadania crítica) Empresas de cigarros
eletrônicos pedem ao Governo de Portugal para baixar impostos
12/11/2014 ‐ Cruzeiro do Sul ‐ Cigarro é a causa de 40% das mortes de mulheres com menos de
65 anos. Especialistas alertam que as fumantes são mais sensíveis às doenças provocadas pelo
vício
11/11/2014 ‐ Jornal de Uberaba ‐ Somente neste ano, foram 60 mil novos casos de câncer de
próstata. As principais causas de mortes que acometem os homens ainda são: o etilismo
associado a causas externas (ao homicídio, traumatismo e acidentes de trânsito) e o tabagismo,
nas questões de neoplasia
11/11/2014 ‐ Hoje em Dia ‐ Enquete: Você já perdeu parentes ou amigos atropelados?
10/11/2014 ‐ Terra ‐ Ômega 3 ajuda a reduzir dependência ao tabaco, aponta estudo da
Universidade Israelense de Haifa

09/11/2014 ‐ Público ‐ Sociedade Portuguesa de Pneumologia desaconselha cigarro eletrônico.
Segundo os especialistas, o cigarro electrónico "é um retrocesso" na luta contra o tabagismo
09/11/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Opinião ‐ Apertando o cerco ao tabagismo. A juventude é
muito suscetível ao vício. Evitar o fácil acesso ao cigarro é um grande passo para fecharmos ainda
mais o cerco contra o fumo
08/11/2014 ‐ Portal Imprensa ‐ (Depois chamam de "discriminação"!) Jornalista se queixa por ser
demitida depois de apresentar telejornal embriagada. De acordo com a própria, quando fechou
contrato com o canal seus chefes sabiam que ela era viciada em álcool
07/11/2014 ‐ Público ‐ Sociedade Portuguesa de Pneumologia pede mais consultas de cessação
tabágica nos hospitais e centros de saúde para acabar com as listas de espera de meses que os
fumantes enfrentam para deixarem de fumar
07/11/2014 ‐ Notícias ao minuto ‐ Investigação da Universidade Brigham Young, de Utah, EUA,
sugere que o fumo passivo pode levar crianças a ganhar excesso de peso
07/11/2014 ‐ Folha do Mate ‐ (Atuação brasileira "branda"!) Para Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva do Tabaco, ligada ao Ministério da Agricultura, posição do Brasil 6ª Conferência das
Partes para o Controle do Tabaco (COP6), na Rússia, foi branda. Apesar do texto aprovado na
COP 6 "não deixar clara a exigência de restrições ao crédito para produtores de tabaco",
segmentos da Câmara Setorial estão preocupados com o fato do texto "recomendar países
signatários a coibir o financiamento bancário"
07/11/2014 ‐ Engeplus Telecom ‐ (notícia recorrente) Fogo consome fumo em estufa de
secagem. Corpo de bombeiros utilizou cerca de oito mil litros de água para combater o fogo
06/11/2014 ‐ Campo Grande News ‐ Espetáculo "Os Malefícios do Tabaco" é encenado na Capital
06/11/2014 ‐ Maior Tv ‐ (Acorda Brasil) Comissão de tabagismo da Sociedade Portuguesa de
Pneumologia quer cessação tabágica nos Cuidados de Saúde Primários. Para o grupo de trabalho
"é necessário questionar todos os fumantes quanto aos seus hábitos tabágicos e ser firme no
que toca ao combate ao tabagismo. Seria importante que uma intervenção fosse realizada ao
nível dos Cuidados de Saúde Primários, incutindo nos médicos de família a preocupação de
orientar e motivar os fumantes para as consultas de cessação tabágica"
05/11/2014 ‐ Blog Mobilidade Urbana ‐ Fumar ao volante é infração de trânsito? Veja o que diz o
CTB. O Código de Trânsito Brasileiro não trata especificamente esse tema, no entanto, o artigo
252 classifica como infração de trânsito de natureza média e passível de multa dirigir o veículo
com o braço do lado de fora ou com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais
regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do
veículo
05/11/2014 ‐ Jornal de Brasília ‐ Tabagismo é vencido por 80% do grupo de fumantes de São
Sebastião. Sucesso do Serviço pode estar no seu caráter multidisciplinar e fornecimento de
adesivos, chicletes e remédios
04/11/2014 ‐ Conjur ‐ Campanha para eleições de juízes é a mais controversa nos EUA. Depois
que um juiz recebeu US$ 4 milhões de simpatizantes pró‐corporações nas eleições de 2004, ele
sempre votou a favor das grandes empresas. Com seu voto, o Tribunal do Estado de Illionois, do
qual faz parte, derrubou decisões que obrigavam empresas como a Philip Morris e a State Farm a
pagar milhões de dólares em indenizações
03/11/2014 ‐ G1 ‐ Embriaguez de índios preocupa moradores de Orla de Caracaraí (RR)

01/11/2014 ‐ TV Ciência ‐ Fumantes passivos têm mais tendência para aumentar de peso, de
acordo com investigadores da Brigham Young University (BYU). O fumo do tabaco altera o
funcionamento das células na resposta a insulina, aumentando o peso
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