Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
Encerrando bem o ano, o Poder Judiciário, através do Tribunal Regional Federal do Rio
Grande do Sul, finalmente fez algo a favor da proteção da infância quanto à publicidade
de bebida alcoólica na TV, inclusive revertendo a decisão contrária da primeira instância,
na ação movida pelo Ministério Público Federal.
A decisão é um bom presságio para a ação, a ser julgada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo no próximo dia 28/01/2015, de indenização de fumantes adoecidos e familiares pela
indústria do tabaco que não informou os consumidores dos malefícios e fez publicidade
enganosa e abusiva de seu produto, em ação movida pela Associação de Defesa da Saúde
do Fumante - Adesf.
A decisão pode também reparar a inclusão canhestra e fraudulenta de inúmeros aditivos
no cigarro, na sua maioria cancerígenos, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
após muitas pesquisas e oportunidades de manifestação à indústria, inclusive em consulta
pública, finalmente proibiu e declarou estar válida a proibição, e o Supremo Tribunal
Nacional, num serviço covarde, manteve a liminar que suspendeu a vigência e não
colocou em pauta em 2014 o julgamento da interesseira e vergonhosa ação declaratória de
inconstitucionalidade movida contra a Resolução nº Resolução nº 14/2012-Anvisa. Já é
necessário advertir: Ministros do Supremo Tribunal Federal causam câncer de pulmão...
Feliz ano novo, e boa leitura, inclusive da amostragem da grande cobertura da nova lei
antifumo que entrou em vigor no início do mês!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 41,5 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"
29/12/2014 - The Wall Street Journal - Novas terapias dão esperança de cura aos
dependentes do álcool. A FDA, agência americana que controla alimentos e
medicamentos, aprovou três remédios sob prescrição para tratar problemas de alcoolismo:
a naltrexona, que reduz as sensações prazerosas provocadas pela bebida; o acamprosato,
que diminui o desejo de beber; e o disulfiram, que bloqueia a capacidade do corpo de
metabolizar o álcool, levando a pessoa a sentir náusea mesmo com apenas uma dose
25/12/2014 - G1 - (Notícia recorrente) Cigarro pode ter causado incêndio em Serra
Talhada; idoso morreu no local
23/12/2014 - Portugal Jornal - Associação de Apoio a Doentes com Câncer defende
revisão da Lei do Tabaco, há 7 anos em vigor, eliminando as exceções previstas
23/12/2014 - Repórter Brasil - Fiscais flagram trabalho escravo de cinco pessoas, entre
elas um adolescente de 17 anos, na produção de tabaco em Santa Catarina. Agricultores
escravizados produziam para a multinacional Alliance One. A fiscalização constatou

ainda problemas na produção de China Brasil Tabacos, Philip Morris, Souza Cruz e
Universal Leaf, que foram responsabilizadas por outras infrações contra 89 trabalhadores
no estado
22/12/2014 - Público - Desempregados devem ser alvo de cessação tabágica, sugere um
relatório da Direção-Geral de Saúde de Portugal. O consumo de tabaco é superior entre as
pessoas sem trabalho - 45,3% dos homens e 21,8% das mulheres, que entre os
trabalhadores na ativa, respectivamente de 32,6% e 15,1%
22/12/2014 - Diário Digital - Uso de cigarros eletrônicos cresce entre adolescentes,
ultrapassando o uso dos cigarros tradicionais à medida que o tabagismo continua em
declínio, revela estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas, medindo o
uso de drogas e álcool usados este ano entre os alunos do ensino básico e secundário em
todos os EUA. Mais de 41 mil estudantes de 377 escolas públicas e privadas participaram.
A pesquisa revelou que 17% dos alunos do 12º ano relataram o uso de cigarros eletrônicos
no mês passado, em comparação com 13,6% que relataram ter fumado um cigarro
tradicional. Entre os alunos do 10º ano, o relato de uso de cigarros eletrônicos foi de 16%,
em comparação com 7% de cigarros tradicionais
21/12/2014 - Notícias ao Minuto - Segredo: Susan Sarandon rejeita tabaco para se manter
jovem. Atriz diz que consegue manter-se com uma aparência jovem porque nunca fumou.
Aos 67 anos, considera o tabaco pior do que drogas
19/12/2014 - Época - Medidas regulatórias do fumo são importantes para mudanças de
paradigma na sociedade que propiciem comportamentos mais saudáveis
17/12/2014 - Câmara dos Deputados - Apresentado projeto de lei para a implementação
de embalagens padronizadas de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco no Brasil
16/12/2014 - Último Instante - (Tragédia anunciada) Governo francês quer proibir
cigarros eletrônicos de cannabis
15/12/2014 - Amata - Publicada Portaria Interministerial MTE/MS Nº 2647 DE
04/12/2014, que regulamenta as condições de isolamento, ventilação e exaustão do ar e
medidas de proteção ao trabalhador em relação à exposição ao fumo, estabelecendo
exceções à proibição do uso de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco em
recinto coletivo fechado
14/12/2014 - Destak - Bebê morre após ingerir nicotina líquida para cigarro eletrônico
14/12/2014 - Diário Digital - Cigarros eletrônicos podem atrair jovens que nunca
fumaram tabaco. Há uma nova geração de jovens «viciada» nos produtos, mesmo sem
nunca ter sido dependente do tabaco, mostra uma pesquisa realizada no Centro de Câncer
da Universidade do Havai (EUA)
13/12/2014 - Folha de São Paulo - Drauzio Varella - A lei antifumo
11/12/2014 - Folha de São Paulo - Câmara de SP proíbe refrigerante em garrafa parecida
com a de bebida alcoólica
11/12/2014 - G1 - (Tragédia anunciada) Consumo de maconha supera o de tabaco entre
estudantes uruguaios. Número subiu de 12% para 17% em dois anos
11/12/2014 - Portal Ponta Grossa - Arapiraca (AL) enfrentou decadência do fumo nos
anos 80 plantando mandioca. Hoje, existem 13 mil hectares de fumo na cidade e no
entorno. Em 1985, a área produzida era o dobro - 26 mil hectares, segundo o IBGE.
11/12/2014 - TRF4 - Justiça atende a pedido do MPF e restringe propaganda de bebidas
alcoólicas em todo o país. Bebidas com teor alcoólico igual ou superior a 0,5 graus Gay
Lussac, como cerveja e vinho, passarão a ter a propaganda comercial em rádio e televisão
restringida em todo país. Os comerciais só poderão ser veiculados entre 21h e 6h e não
poderão associar o produto a esportes, condução de veículos, condutas exitosas ou melhor
desempenho sexual. Também deverão passar a conter nos rótulos a advertência: "Evite o
consumo excessivo de álcool". Ainda cabe recurso da decisão. As rés têm 180 dias a
contar da publicação do acórdão para alterar os critérios a serem seguidos em contratos
comerciais. Segundo o relator do processo, conceituar como bebida alcoólica para fins de
restrição de propaganda apenas aquelas com mais de 13º graus Gay-Lussac, como era
aplicada a lei até então, seria negar a realidade social em que vivemos, dando maior
proteção ao setor econômico e aos interesses privados dos ramos ligados à indústria de
bebidas alcoólicas. "É notório que as propagandas de bebidas alcoólicas, em especial as

de cerveja, associam o consumo a imagens e situações atraentes, divertidas, pessoas
bonitas, erotismo e juventude. Considerando que não há restrição em relação ao horário
para a divulgação e veiculação de referidas imagens, elas tendem a ser recebidas por
crianças e adolescentes, influenciando-as, portanto, em virtude de sua vulnerabilidade na
liberdade de escolha", diz
10/12/2014 - IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde. Em 2013, 24,0% dos adultos ingeriam
bebidas alcoólicas uma vez ou mais por semana, e 24,3% conduziam carro ou motocicleta
depois de ingerirem bebidas alcoólicas. 14,5% dos adultos fumavam cigarros
industrializados. Ex-fumantes eram 17,5% dos adultos, sendo 21,2% dos homens, 14,1%
das mulheres, 31,1% dos idosos e 5,6% dos jovens de 18 a 24 anos. Entre os fumantes,
51,1% tentaram parar de fumar nos 12 meses anteriores à visita da Pesquisa Nacional de
Saúde - PNS, sendo 47,9% dos homens e 55,9% das mulheres. Entre os que tentaram
parar de fumar, 8,8% procuraram a um profissional de saúde. Nos domicílios, 10,7% dos
não fumantes estavam expostos à fumaça de tabaco. Já entre os não fumantes que
trabalhavam em ambientes fechados, 13,5% estavam expostos ao fumo passivo
09/12/2014 - UOL - Queda de exportações e nova lei fazem setor do fumo temer crise no
Brasil. Setor amarga queda de 20% nas exportações causadas pelo freio de consumo de
cigarros. Outras regiões do país, cuja atividade econômica era baseada em uma única
cultura, já tiveram de se adaptar. É o caso de Arapiraca (AL), que produz um tipo
diferente de fumo, para cigarros de palha. Muitos agricultores desistiram e buscaram
outras alternativas, como mandioca, inhame e hortaliças
08/12/2014 - Época - Cristiane Segatto - Carta ao amigo que perdeu o fumódromo. "Tinha
14 anos quando fui abordada na porta da escola, na Zona Norte de São Paulo, pela
propagandista de uma marca nova. Foi meu primeiro cigarro. Que presente bacana, não?
A moça era mais bonita, mais velha e, sobretudo, parecia mais segura que eu. Vestia um
macacão fashion, com um grande bolso na altura do peito. De lá, tirou uma amostra grátis
com três cigarros e me ofereceu. Sou do tempo em que a indústria se achava no direito de
viciar crianças na porta da escola. Como eu queria ter uma notícia bombástica para lhe
dar. Um super remédio, uma vacina, um método infalível contra esse tormento.
Infelizmente, não tenho. Só posso desejar que você tente se livrar desse vício. Pode ser
que o fim do fumódromo seja o empurrãozinho que faltava"
08/12/2014 - Exame - Aumento do uso de narguilé preocupa autoridades da saúde
08/12/2014 - Deutsche Welle - Chefe antifumo da OMS diz que Brasil avança a passos
largos e critica indústria tabagista por atrasos na luta contra o cigarro
05/12/2014 - Folha de São Paulo - Leia 'perguntas e respostas' sobre lei antifumo
05/12/2014 - R7 - Alcoolismo é um problema genético, afirmam pesquisadores da
Universidade do Texas, EUA
05/12/2014 - EBC - Portaria regulamenta medidas de proteção ao trabalhador exposto ao
fumo
04/12/2014 - G1 - (Atitude!) No AC, empresário pensa em parar de vender cigarros após
lei antifumo. "Meu bar fica em um espaço aberto, mas nem todas as pessoas entendem
quando a gente pede para que elas se afastem das outras mesas para fumar porque é
proibido e pode dar problema com outros clientes que se sentem incomodados com o
cigarro", explica. Diretor da Vigilância Sanitária de Rio Branco diz que o objetivo do
órgão não é atuar apenas com caráter punitivo, mas também de forma educativa para
esclarecer as pessoas sobre os riscos do cigarro
04/12/204 - Câmara dos Deputados - Câmara acaba com fumódromos
04/12/2014 - Jornal do Comércio - Com veto ao cigarro, até tabacaria terá que delimitar
local onde é permitido fumar
04/12/204 - Youtube - Lançado filme oficial de Campanha de Ambientes Livres do
Tabaco
04/12/2014 - O Repórter - Consumo de cigarro pode 'apagar' cromossomo Y, parte do
DNA determinante para a definição do sexo, graças à avaliação de mais de 6 mil homens
sob diversos aspectos ligados à saúde e ao estilo de vida, revela pesquisa realizada pela
Universidade de Uppsala, na Suécia. A partir dessa análise, ficou claro que o cromossomo
Y desaparece com bastante frequência das células sanguíneas das pessoas que consomem

cigarro, e pode explicar como os tumores são mais comuns nos homens que fumam do
que nas mulheres, embora ainda não tenha sido plenamente compreendida a relação entre
a perda desse cromossomo e a incidência de câncer
04/12/2014 - #LeiAntifumo - criado o site da lei antifumo nº 12.546/2011
03/12/2014 - Folha de São Paulo - Lei antifumo no Brasil deve dificultar começo do vício
03/12/2014 - Folha de São Paulo - Decreto antifumo obriga bar a 'exercer papel de
polícia', diz associação de bares e restaurantes. Médica da Fiocruz, contesta os
argumentos: "Não se trata de uma restrição à liberdade de quem fuma, mas uma garantia
do direito à saúde de quem não fuma". Outras associações de restauração apontam
benefícios para funcionários que eram expostos ao cigarro. "Fizemos uma sondagem e
vimos que a maioria, principalmente os garçons, aplaudem a medida", diz diretor-executivo da ANR (Associação Nacional de Restaurantes)
03/12/2014 - Fala Brasil - Nova Lei Antifumo entra em vigor nesta quarta-feira (3) e
acaba com fumódromos
03/12/2014 - Jornal da Record - Multa para quem descumprir nova lei antifumo pode
chegar a R$1,5 milhão
03/12/2014 - Café com Jornal - Lei Antifumo entra em vigor em todo o país
03/12/2014 - Rádio Estadão - Entra em vigor nesta quarta-feira a lei nacional antifumo.
Ministro da Saúde destaca associação de medidas para a política de prevenção. Silvio
Tonietto cobra mais rigor em relação à publicidade do cigarro
03/12/2014 - Bom Dia Brasil - Risco de envolvimento em briga dobra quando a pessoa
esta bêbada
02/12/2014 - SBT Brasil - Lei federal estabelece fim dos fumódromos
02/12/2014 - BBC Brasil - Maços de cigarro viram campo de batalha entre empresas e
governos
02/12/2014 - Rede TV - Lei antifumo entra em vigor nesta quarta em todo o país
02/12/2014 - O Estado de São Paulo - Veto ao fumo vale em todo o País e vai parar na
Justiça. Em abril deste ano, as empresas Souza Cruz e Philip Morris Brasil já haviam se
comprometido na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo a se abster de
exibir nos pôsteres, painéis ou cartazes, propaganda comercial de seus produtos. O acordo
prevê multas de R$100 mil por descumprimento
02/12/2014 - Jornal do SBT - Nova Lei Antifumo entra em vigor nesta quarta-feira (3)
02/12/2014 - Jornal Nacional - Lei antifumo: regulamentação reduz ainda mais espaço
para fumantes
02/12/2014 - O Estado de São Paulo - Projeto para proibir álcool e festas dentro do
campus da USP avança. Conselho Gestor decidiu aprovar medida. Decisão precisa ser
aprovada pela Procuradoria-Geral da universidade. Festas já estavam suspensas após
morte de jovem na raia olímpica. Inspirada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
medida deve entrar em vigor no ano que vem
01/12/2014 - Jornal da Band - A partir de quarta-feira, fumódromos serão extintos
01/12/2014 - Bom Dia Brasil - Nova lei antifumo reduz ainda mais espaço para fumantes.
Restaurantes serão fiscalizados. Estabelecimentos que permitirem fumantes em áreas
fechadas poderão receber multa de até R$1,5 milhão
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