Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

Se você se interessa, ou algo espera da Justiça brasileira, recomendamos a leitura
deste resumo.
E se aguarda justiça social do Poder Judiciário, esqueça!
Perante uma sala (nº 509) do Palácio da Justiça de São Paulo lotada, no último dia 28, a 7ª
turma de direito privado do referido tribunal, ante o olhar atento de pessoas que sofreram
de tronboangeíte obliterante, em cadeira de rodas, ou laringectomizadas, com o dedo na
garganta, indeferiu o recurso da ação, movida pela Associação de Defesa da Saúde do
Fumante - Adesf, que pleiteava a indenização de fumantes adoecidos pela indústria do
tabaco - Souza Cruz e Philip Morris do Brasil, que não informou os consumidores dos
malefícios e fez publicidade enganosa e abusiva de seu produto.
Há momentos, como dizia certo poeta, que calar é mentir: lamentável!
Num processo de, pasmem, quase 20 anos, iniciado em 1995, finalmente a lide foi julgada
em 'Segunda Instância'. E isso para dois julgadores, pois um terceiro pediu vistas para
analisar melhor os autos, já havendo, contudo, uma maioria.
Com argumentos pessoais, como “eu parei de fumar sozinho”, o relator não analisou a
questão do mérito a decidir: nicotina causa dependência? A publicidade da indústria do
tabaco foi enganosa?
E o revisor do processo, segundo a votar, chegou a afirmar, ao justificar seu voto: “muitos
dos pleitos que batem no Poder Judiciário estão na porta errada. O Legislativo é que seria
o destinatário legítimo”.
E a inversão do ônus da prova, concedida há mais de 19 anos: uma ficção jurídica!
Perdoem-nos o desabafo: lamentável!
O Poder Judiciário, como quem decidia no passado, continua "lavando as suas mãos'.
Enquanto isso, o STF conserva os aditivos no cigarro, na sua maioria cancerígena, 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. A Amata reitera: "Ministros do Supremo Tribunal
Federal causam câncer de pulmão nos brasileiros".
Digna de nota neste mês a série de matérias abaixo do 'Estado de Minas', mostrando como
o álcool, facilmente associado a celebrações, é responsável por tristes histórias capazes de
travar o desenvolvimento do país, que perde 7,3% do PIB por ano com o seu consumo
excessivo. Pelo visto, os atuais governantes e legisladores não leem o "Estado de Minas"...

Apesar de tudo, bom ano, e boa leitura!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 43 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"
28/01/2015 ‐ EBC ‐ Decisão da justiça brasileira sobre indenização a fumantes é adiada com dois
votos contra
28/01/2015 ‐ TVi24 ‐ Califórnia entra na luta contra o cigarro eletrônico. Projeto de Lei defende a
proibição nos espaços públicos e proibir a venda a menores
26/01/2015 ‐ G1 ‐ (Malefícios sem fim) Mulher acende cigarro, passa desodorante e provoca
explosão dentro de carro. Vítima, de 39 anos ficou com 45% do corpo com queimaduras, a
maioria de primeiro grau
25/01/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Aumento de impostos fez cair consumo de tabaco em Portugal
24/01/2015 ‐ O Tempo ‐ (Olha aí) baseado sem cheiro nem fumaça chega ao mercado
americano. Fabricante afirma que cerca de 500 mil unidades serão vendidas neste ano
23/01/2015 ‐ Migalhas ‐ Com a palavra, a 7ª câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo: colegiado irá decidir se é devida a reparação de danos a consumidores de cigarros
23/01/2015

‐ Isto É ‐ Ricardo Boechat: A cobra vai fumar? O Tribunal de Justiça de SP julgará na

quarta‐feira 28 uma ação histórica ‐ 20 anos depois. A Philip Morris e a Souza Cruz estão no
banco dos réus. Trata‐se da primeira ação coletiva em que se inverteu o ônus da prova
23/01/2015 ‐ R7 ‐ Jogar bituca de cigarro na rua pode dar multa em alguns países. Em Cingapura,
ela pode ser reincidente. Veja a opinião de Heródoto Barbeiro na Navalhada do Dia
23/01/2015 ‐ Âmbito Jurídico ‐ (Viva a 'religião' do consumo de bebida alcoólica!!!) Projeto de lei
impede demissão por justa causa em casos de alcoolismo. O Projeto de Lei do Senado 83 de 2012
estabelece que o trabalhador dependente de álcool só poderá ser demitido se não aceitar se
submeter a tratamento médico ou psicológico para parar de beber
22/01/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Mistura de álcool e voltante custa caro para os cofres públicos.
Um em cada quatro brasileiros dirige embriagado, muitos são caminhoneiros. Na construção,
empresas adotam medidas
22/01/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Vício de fumar pode sofrer mais restrições. Projetos de lei em
tramitação no Senado querem limitar ainda mais a oferta e a aquisição de produtos fumígeros
como cigarros, charutos e cigarrilhas
22/01/2015 ‐ Euro News ‐ Reino Unido, seguindo o exemplo australiano, prepara‐se para vender
maços de tabaco sem logótipo. Um ano depois de a Austrália ter adotado a medida, em
dezembro de 2012, a venda de cigarros caiu mais de três por cento. "Este governo está
plenamente empenhado em proteger as crianças dos danos causados pelo tabaco", diz a
Ministra da Saúde britânica. A lei deverá entrar em vigor em maio do próximo ano, se for
aprovada até maio, quando o Reino Unido tem eleições gerais ‐ o que não será difícil, já que o

governo conta com o apoio da oposição
22/01/2015 ‐ G1 ‐ Cigarro eletrônico pode ser de 5 a 15 vezes mais cancerígeno, diz estudo de
pesquisadores da Universidade de Portland, Oregon (EUA). Caso ocorre quando ele é aquecido
ao máximo e aspirado profundamente, podendo produzir formaldeído, uma substância que o
torna de cinco a quinze vezes mais cancerígeno que o cigarro comum
21/01/2015 ‐ O Tempo ‐ Empresas buscam máquina que imite o prazer de fumar
21/01/2015 ‐ O Globo ‐ Carioca integra consórcio internacional de pesquisa que sugere modelo
de gestão em saúde que agregue a mensuração da qualidade de vida do paciente
21/01/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Alcoolismo responde por 50% das ausências ao trabalho, aponta
a OIT. Para Justiça, dispensa é trocada por tratamento. O mau uso da bebida ‐ que atinge todos
os cargos e níveis ‐ favorece acidentes, afastamentos por doenças e situações em que o
funcionário está presente, mas não usa todo o potencial. Cerca de 5% dos que assumem beber
com frequência ‐ um universo de 4,6 milhões de pessoas ‐ já perderam o emprego no Brasil
devido ao consumo exagero de álcool, de acordo com o levantamento mais recente do Instituto
Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (Inpad) da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Na Justiça, se antes a legislação brasileira permitia ao empregador demitir por
justa causa um funcionário alcoólatra, agora a empresa corre o risco até de pagar indenização
por dano moral à pessoa dispensada por esse motivo. "A embriaguez habitual é considerada
doença. O colaborador precisa ser afastado do serviço, ter o contrato suspenso e receber o
auxílio‐doença", afirma o desembargador José Eduardo de Resende Chaves Júnior, do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais). O artigo 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), em vigor desde 1943, mantém a embriaguez como motivo para a demissão por
justa causa. A norma não foi alterada, mas, nos últimos anos, o entendimento da Justiça
caminhou no sentido oposto, aplicando indenizações que variam de acordo com o porte da
empresa. "Se a pessoa doente perde o emprego, isso vira mais um motivo para ela beber",
esclarece o desembargador
21/01/2015 ‐ Senado Federal ‐ Senador defende mais campanhas para combater alcoolismo. O
Brasil gasta anualmente cerca de R$ 250 milhões com internações relacionadas ao uso excessivo
de álcool. Para o senador Waldemir Moka (PMDB‐MS), é preciso investir em campanhas de
conscientização. O Congresso Nacional analisa diversos projetos que tratam do tema. Entre eles,
o PLS 508/2011, do senador Humberto Costa (PT‐PE), já aprovado pelo Senado e em debate na
Câmara, que torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Saiba mais sobre o
assunto com o repórter da Rádio Senado
21/01/2015 ‐ Agência Senado ‐ Senado discute propostas que ampliam restrição ao fumo. O PLS
139/2012, de Paulo Davim (VPV‐RN), proíbe a comercialização de cigarros em postos de gasolina,
lanchonetes, restaurantes, supermercados, lojas de conveniência e bancas de jornal. Em
audiência pública em que foi debatido o tema, em 2013, o senador observou que sal e açúcar são
nutrientes que podem ser prejudiciais quando usados em excesso. Já o cigarro, ressaltou, não é
nutritivo e, portanto, não faz falta ao organismo. Já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), o projeto aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Depois ainda
passará pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CRE); e Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). O
senador também é autor do PLS 344/2013, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos e outros produtos semelhantes em parques infantis e espaços usados para
a prática desportiva profissional ou amadora, sejam eles abertos ou fechados. O texto aguarda
análise das comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE), Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) e de Assuntos Sociais (CAS). Também sobre o tema, pode ser votado pela CAS

neste ano o PLS 273/2014, que proíbe a venda de cigarros num raio de 200 metros de
estabelecimentos de ensino e saúde e órgãos ou entidades da administração pública. Tratando
ainda sobre cigarros, o PLS 103/2014, do ex‐senador Rodrigo Rollemberg (PSB‐DF), determina
que embalagens e maços de cigarros, cigarrilhas, charutos, fumo para cachimbo ou de qualquer
outro produto derivado de tabaco deverão ser simples, sem dizeres ou elementos gráficos além
de marca do produto e logomarca do fabricante. A matéria aguarda votação da CAS
21/01/2015 ‐ G1 ‐ Operação conjunta descobre fábrica clandestina de cigarros em Rio Claro (SP).
Local tinha capacidade de fazer 1 milhão de maços por dia, segundo a PF. Máquinas de R$ 8
milhões e 8 toneladas de tabaco foram apreendidos. Além dos maquinários, foram apreendidos,
aproximadamente, 100 bobinas de papel, 900 mil filtros, 8 toneladas de tabaco, um milhão de
selos falsos de IPI e de tributos estrangeiros, 25 caixas de cigarros avulsos das marcas WS e Fly,
milhares de cartelas para confecção de maços de cigarros das referidas marcas e um automóvel
19/01/2015 ‐ R7 ‐ Parar de Fumar faz bem para o bolso do Fumante. No fim de um ano, a pessoa
que fuma um maço de cigarros ao dia terá desperdiçado algo em torno de R$ 2.760,00
19/01/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Não bastasse a destruição de 7,3% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país todos os anos, alcoolismo impulsiona indústria do falso atestado médico
19/01/2015 ‐ Sic Notícias ‐ Ministério Público quer sujeitar condutor alcoolizada com filhos no
carro a tratamento médico
19/01/2015 ‐ UAI ‐ Não pode fumar nem em ponto de ônibus. A lei federal, conhecida como Lei
Antifumo, proíbe o fumo em qualquer ambiente coletivo, mesmo que apenas parcialmente
fechado por parede, divisória, teto ou toldo, como, por exemplo, áreas comuns de condomínios
e pontos de ônibus
18/01/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Brasil perde 7,3% do PIB por ano com consumo excessivo de
bebidas alcoólicas, com base em estatísticas oficiais e pesquisas científicas, considerando‐se o
PIB de R$ 5,1 trilhões. Só em 2014, foram gastos R$ 372 bilhões. Os prejuízos para a economia
são gritantes. Começam por acidentes de trânsito provocados por motoristas bêbados, que tiram
a vida de milhares de brasileiros em plena idade produtiva, e passam por tratamentos caríssimos
bancados com recursos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Incluem ainda gastos
estratosféricos com convênios médicos privados, despesas inesperadas que destroem o
orçamento de famílias, desemprego, afastamento do trabalho custeado pela Previdência Social,
baixa eficiência das empresas e tantos outros silenciosos sintomas. O Estado de Minas publica, a
partir de hoje, uma série de matérias mostrando como o álcool, facilmente associado a
celebrações, é responsável por tristes histórias capazes de travar o desenvolvimento do país
17/01/2015 ‐ G1 ‐ Termina prazo para bares do Recife se adequarem à lei antifumo. Data foi
acordada entre Vigilância Sanitária e Abrasel‐PE. Multa aplicada aos proprietários varia de R$ 40
a R$ 400 mil (vídeo)
16/01/2015 ‐ Catraca Livre ‐ Você conhece a doença do pulmão ligada ao tabagismo?
15/01/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Há cafés vendendo tabaco ilegal às escondidas em Portugal. O
tabaco é comercializado a três euros cada 50 gramas e é vendido de duas formas: em folhas, que
podem ser trituradas com máquinas disponíveis na internet, ou em saquetas de folhas já
trituradas
15/01/2015 ‐ G1 ‐ Após pai morrer por alcoolismo, mulher abre bar sem álcool. O bar
Redemption, em Holborn, oferece diferentes coquetéis não alcoólicos e é uma opção para

pessoas que não querem beber. A ideia é levar o negócio para todo o país (vídeo)
13/01/2015 ‐ Yahoo Mulher ‐ Efeitos do cigarro na saúde bucal
12/01/2015 ‐ Diário de Notícias ‐ Teste de sangue poderá ajudar fumantes a largar o tabaco.
Investigadores da Universidade da Pensilvânia (EUA) concluem que o melhor método para deixar
de fumar deve ser determinado pelo metabolismo do fumante. Cada caso é um caso, e os
métodos para deixar de fumar não são iguais para todos. No seu ensaio clínico em que
participaram 1246 pessoas, os cientistas mostraram que as pessoas que têm um ritmo normal de
eliminação de nicotina beneficiam mais de tratamentos com o medicamento vareniclina,
enquanto pessoas com metabolismos mais lentos beneficiam mais do uso de adesivos de
nicotina
12/01/2015 ‐ Jornal da Manhã ‐ Não ao tabaco. Um dos maiores obstáculos para quem quer
deixar o cigarro são as dependências causadas pelas substâncias químicas presente nele
06/01/2015 ‐ Brasil Post ‐ Doutorado ou ensino fundamental: qual a escolaridade de quem fuma
mais? Fumar é coisa de gente "sem educação"? Ao menos de acordo uma pesquisa da
Universidade Yale, adultos com maiores níveis de escolaridade têm muito menos chances de
fumar que aqueles que tiveram menos educação formal
06/01/2015 ‐ Terra ‐ (Pesquisa da Universidade de Minnesota, EUA, fez a nesna sugestão,
conforme notícia de 22/04/08) Ciclo menstrual interfere na tentativa de parar de fumar, conclui
pesquisadora que recrutou 19 mulheres e 15 homens que fumaram um cigarro a cada 40
minutos
06/01/2015 ‐ Visão ‐ O tabaco apodrece‐nos por dentro? Relatório apresentado em dezembro de
2014 pelo Departamento de Saúde Pública, do Ministério da Saúde britânico, revisa o papel que
o ato de fumar tem no progressivo declínio do corpo, o que inclui o sistema respiratório,
cardiovascular e muscular, bem como o sistema cognitivo, saúde oral e visão
04/01/2015 ‐ Terra ‐ Serviço "Vivo Sem Fumar" dá dicas por celular para deixar o cigarro. Ao
custo de R$ 1,99 por semana, produto da Telefônica Vivo envia mensagens de incentivo para
usuários que desejam parar de fumar. Os primeiros sete dias do serviço são grátis
02/01/2015 ‐ Bem Estar ‐ Pesquisadores dos Insitutos Nacionais de Saúde dos EUA criam réplica
falsa de 'bar' em hospital, com as garrafas cheias de água colorida, para testar se medicamento
faz efeito
01/01/2015 ‐ IDEST ‐ (Malefícios indiretos) Rojão estoura com cigarro, atinge rosto e mata
homem de 43 anos
30/12/2014 ‐ Jornal Dia a Dia ‐ Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
30/12/2014 ‐ Fantástico ‐ Pare de fumar com ajuda do aplicativo Brasil sem Cigarro
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