Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
Neste resumo pedimos licença para destacar um aspecto social negativo que se prolonga até o
presente mês.
Lamentavelmente, uma apresentadora de um programa matinal de televisão estrela uma
propaganda comercial de cerveja. A peça também é veiculada por outros três atores, mas
chama a atenção a agravante de que referida apresentadora já abordou em seu matinal, com
ênfase, o problema das inúmeras tragédias, muitas mortais, geradas pela direção embriagada.
Era alguém que demonstrava consciência. Por sinal, em suas férias no início deste ano, quando
foi mais acentuada a veiculação da publicidade, a apresentadora foi substituída por outra que,
ironicamente, perdeu seu filho atropelado por uma possível direção embriagada, o que não
pode ser provado ante o abandono do local pelo motorista, que aparentemente apenas
participava de um racha de acordo com o que constou da decisão judicial condenatória.
Será que as emissoras de televisão estão tão mal economicamente que não podem sobreviver
sem a publicidade das cervejarias?
Vale citar que os atores que participam da referida propaganda foram os premiados no último
concurso interno anual da emissora, que a veicula em horário nobre e diurno.
Não tenha dúvida. A miséria social que graça no país, repleto de cracolândias, jovens
alcoolizados, badernas, estupros universitários e dos mais diversos desvios de civilidade
resulta, em parte, do poder catalizador negativo exemplificado por artistas, publicitários e
donos de emissoras de tv.
E a bandalheira que se vê em todos os níveis de governo e poderes não se distingue muito da
mediocridade na mídia televisiva.
Fica aqui nossa lástima à apresentadora, aos atores e aos diretores da RGT que os contrata e
patrocina essa miséria moral, cujos malefícios indicamos há tempo.
Ao menos a criminalização da venda de bebida alcoólica a menores foi aprovada na última
terça-feira na Câmara dos Deputados, e aguarda breve sanção para entrar em vigor. Mas vale
lembrar que a medida foi proposta há cinco anos pelo então senador Tasso Jereissati. E a
proibição total de publicidade de bebida alcoólica na TV, já aprovada em comissão especial da
casa, foi rejeitada sob o argumento de que a alteração faria o projeto tramitar novamente no
Senado, adiando a vigência da nova lei. Será que podemos agora aguardar a aprovação dessa
outra medida com brevidade?
Mudando da água para o vinho, altamente elogiável a matéria do Jornal da Band sobre o edital
de licitação, obtido com exclusividade, para a aquisição de bebidas alcoólicas - cachaça, whisky
envelhecido (170 litros, de 12 anos, a R$262,00 o litro), vodca, conhaque, vinho
(2.500 garrafas), licor e cerveja (64 mil latinhas) -, com gasto total estimado em 390 mil reais,
por uma base da Marinha. A justificativa do licitante foi realmente hilariante, fazendo rir até o
apresentador. Geralmente apenas indicamos, mas por esse caso, recomendamos assistir, além
do telejornal, o vídeo.
Felizmente, no dia seguinte o edital foi cancelado, como pode ser lido dentre as notícias
abaixo, que continuam realçando os inúmeros efeitos nocivos do tabaco e da bebida alcóolica,
maiores do que já se sabia.

Por fim, vale citar aquela notícia que não saiu: O Supremo Tribunal Federal continua sendo o
responsável pela manutenção de muitos aditivos viciantes e cancerígenos no cigarro, que a
área da Saúde já condenou e diz estarem proibidos. É o Direito afrontando a Saúde, e os
Ministros do STF (presidente e relatora) responsabilizando-se e afundando-se cada vez mais na
lama moral, mês a mês, pela viciação e intoxicação de jovens e adultos, levados às doenças e
à ampliação da dependência química e seus efeitos nefastos. Só fazem ampliar o desapreço
pela instituição, que em segundo grau paulista deixa de aproveitar a oportunidade de frear a
nociva atividade exercida pelas tabaqueiras não acolhendo ação coletiva indenizatória que
tramita há mais de 20 anos.
Ah, a Souza Cruz disse que recebeu a oferta pública de sua controladora, British American
Tobacco, de aquisição de até a totalidade das ações em circulação da companhia (24,7 por
cento das ações emitidas), visando tirar a empresa da bolsa, e que pretende completar em até
30 dias todas as análises relacionadas à procedência ou não da oferta.
UTILIDADE PÚBLICA – Atenção Ministério Público Federal, Ministério da Previdência Social e
Receita Federal do Brasil: o Tribunal Regional Federal de São Paulo reconheceu como atividade
especial o trabalho em destilaria, a exigir uma ampla e geral fiscalização, e eventual cobrança
da diferença das contribuições previdenciárias pagas, de todas essas empresas.
Boa leitura.

Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
45 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"

26/02/2015 ‐ Público ‐ Governo de Portugal admite pagar a quem deixar de fumar. Em vez de
pagar os medicamentos para deixar de fumar, o Estado admite entregar esse dinheiro a quem
provar que deixou o tabaco
25/02/2015 ‐ Revista Sábado ‐ Os cigarros foram proibidos nos aviões há 25 anos
25/02/2015 ‐ Sol ‐ Os cigarros ajudam mesmo a aliviar o stress? A verdade é que os cigarros
também não fazem bem à saúde mental. Segundo um estudo realizado pela University College
London e a British Heart Foundation (BHF), os fumadores têm mais 70% de hipóteses de
desenvolver problemas de ansiedade e depressões (Leia mais abaixo a notícia da BBC Brasil à
época do estudo, do dia 26/11/2012)
25/02/2015 ‐ Bem Paraná ‐ Após 20 anos, TJ‐SP nega ação que pedia indenização a fumantes
24/02/2015 ‐ Valor Econômico ‐ (Aleluia!) Câmara torna crime vender bebida alcóolica a menor
de 18 anos. Texto vai a sanção. Foi rejeitada a proibição total de publicidade de bebida alcoólica
na TV, já aprovada em comissão especial, sob o argumento de que a alteração faria o projeto
tramitar novamente no Senado, adiando a vigência da nova lei
24/02/2015 ‐ Jornal da Band ‐ Marinha suspende compra milionária de base no RJ depois de
denuncia do Jornal da Band, que além dos preços superfaturados adquiria 64 mil latinhas de
cerveja, 2.500 garrafas de vinho, 170 litros de whisky 12 anos dentre outras bebidas alcoólicas
(vídeo)

24/02/2015 ‐ Migalhas ‐ A cor da fumaça: decisões já proferidas em matéria de indenização pelos
danos decorrentes do tabagismo oscilam de forma desequilibrada
24/02/2015 ‐ Exame ‐ Maconha é menos mortal (114 vezes) que álcool e tabaco, afirma estudo
assinado por PhD em química de alimentos e toxicologia da universidade alemã de Karlsruhe e
por diretor do Centro de Saúde Mental e Vícios de Toronto, no Canadá. Pesquisadores se
concentraram apenas no risco de overdose
24/02/2015 ‐ Exame ‐ 2/3 dos fumantes morrerão por causa do cigarro, diz estudo australiano
realizado com mais de 200 mil pessoas
24/02/2015 ‐ TV Ciência ‐ Fumantes vivem menos dez anos do que não fumantes e têm cinco
vezes mais risco de morrer, é o que revela o novo estudo australiano de grandes dimensões
sobre o impacto do tabagismo na saúde
23/02/2015 ‐ Jornal da Band ‐ Lista de produtos de uma base da marinha brasileira no RJ tem
altos preços e adquire cachaça, whisky envelhecido (170 litros, de 12 anos, a R$262,00 o litro),
vodka, conhaque, vinho, licor e cerveja (64 mil latinhas) , com gasto total estimado em 390 mil
reais só em bebidas alcoólicas (vídeo)
23/02/2015 ‐ R7 ‐ Souza Cruz diz que controladora avalia oferta pública de aquisição para tirar
empresa da bolsa
23/02/2015 ‐ Tribunal Regional Federal de São Paulo ‐ (Atenção Ministério Público Federal)
Trabalho em destilaria é reconhecido como atividade especial
23/02/2015 ‐ Terra ‐ Pesquisa contesta mito de que fumar ajuda a manter o peso. É justamente o
contrário que faz sentido: largar o cigarro é que poderia fazer as pessoas a emagrecerem,
concluem pesquisadores das Universidades de Whashington e Londres. A explicação é que, em
algumas pessoas, o cigarro entorpece o gosto do doce e do açúcar, fazendo com que o consumo
destes itens seja maior
20/02/2015 ‐ Época ‐ As mulheres nunca beberam tanto, nem começaram a beber tão cedo. É o
que mostram as estatísticas. O alcoolismo não é mais um flagelo exclusivo dos homens
19/02/2015 ‐ Polícia Rodoviária Federal ‐ Índice de mortes nas estradas federais cai 28% no
Carnaval em 2015. Causas para a redução foram mudanças na forma como a fiscalização durante
o feriado foi feita e o "aperfeiçoamento" da legislação relacionada à condução de veículos com
condutores sob efeito de álcool
16/02/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Passageiros expulsam homem que fumava dentro de ônibus em
BH. Apesar dos pedidos, ele se recusou a apagar o cigarro e ainda tentou acender outro. Situação
irritou quem estava dentro do coletivo (vídeo)
16/02/2015 ‐ Bonde News ‐ Menopausa e cigarro podem causar atrofia vaginal
15/02/2015 ‐ G1 ‐ Camarote de carnaval em Salvador é autuado por permitir uso de cigarro.
Espaço se posicionou e afirma que todas medidas já foram cumpridas
15/02/2015 ‐ Âmbito Jurídico ‐ A proibição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados
do tabaco pela Anvisa: um estudo de caso com fundamento nas teorias da regulação. Busca‐se,
neste texto, realizar um estudo sobre as finalidades institucionais da Anvisa, por meio da análise
de seu viés regulatório, demonstrando que, no tocante à regulação de produtos fumígenos, os
atos desta agência se enquadram na Escola do Interesse Público, razão pela qual suas normas,
longe de pretender impor uma moral paternalista ou de querer "proteger os cidadãos de si

mesmos" ‐ como alegam as indústrias atingidas ‐ buscam preservar as presentes e futuras
gerações de prejuízos de difícil recuperação que podem ser causados a sua saúde, caso não se
coloque freio na livre atuação do mercado
14/02/2015 ‐ Observador ‐ Obsesidade, alcoolismo, droga. Quem recusar curar‐se, perde
benefícios sociais no Reino Unido
13/02/2015 ‐ Primeira Edição ‐ Vício em cigarro também impacta negativamente no bolso. Com o
valor do cigarro em R$5,00, quem consome dois maçospor dia gastará por mês R$300,00, por
ano R$3.600,00. Com juros de investimento de 0,6% mensal, valor em dez anos vai a
R$52.500,90 e, em trinta, R$380.767,63
13/02/2015 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Um a cada quatro motoristas brasileiros dirigem após
consumir álcool
13/02/2015 ‐ R7 ‐ Cerco contra o cigarro se fecha no mundo inteiro. Veja o comentário de
Heródoto Barbeiro na Navalhada do Dia (vídeo)
13/02/2015 ‐ Conexão Tocantins ‐ No período de Carnaval, ciclistas optam por passeio com ação
de saúde, percorrendo em três dias 380 km e entregando revistas do Ministério da Saude com o
intuito de informar e educar sobre os malefícios do tabagismo
12/02/2015 ‐ UOL ‐ (The New York Times) Fumar causa mais (5) doenças e mortes do que se
imaginava (risco significativamente maior de infecção, doenças renais, doenças intestinais
causadas por fluxo sanguíneo inadequado e doenças cardíacas e pulmonares antes não
atribuídas ao tabaco), indica estudo de quatro universidades e do Instituto Nacional do Câncer
dos EUA, baseado em dados de saúde de quase 1 milhão de pessoas que foram acompanhadas
por 10 anos
12/02/2015 ‐ BBC ‐ Inglaterra proíbe fumar dentro de carros com crianças. Motoristas que
desrespeitarem a nova legislação terão de pagar multa de £$ 50 (cerca de R$ 220). Lei entra em
vigor a partir de outubro. Para a chefe executiva da British Lung Foundation, o próximo passo
deverá ser criar novas regulações para padronizar as embalagens dos produtos do tabaco (como
na Austrália e Irlanda). A Escócia também está estudando aprovar a mesma medida
10/02/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Danos no cérebro dos fumantes podem ser reversíveis depois
de a pessoa parar de fumar, mas pode levar anos, num processo longo, segundo um estudo de
equipe multinacional publicado hoje, examinando a ressonância magnética de 50 escoceses
septuagenários. Outros estudos têm relacionado o fumo de cigarros com o declínio cognitivo e
demência e alguns referem uma degeneração cerebral
09/02/2015 ‐ TRF3 ‐ (Ao menos militar não pode beber em serviço) Tribunal Regional Federal de
São Paulo confirma legalidade de ato que puniu militar por embriaguez
08/02/2015 ‐ Alagoas 24 horas ‐ Ministério Público do Trabalho reúne gestores para discutir
ambiente de trabalho sem cigarro
07/02/2015 ‐ MSN ‐ Cigarro mata até 35% das bactérias da boca benéficas para o nosso
organismo, aponta pesquisa que levou cerca de cinco anos para ficar pronta e que foi feita em
parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo
06/02/2015 ‐ UOL ‐ Em vez de recuperar viciado, prefeitura (de São Paulo) blinda delinquência na
cracolândia
06/02/2015 ‐ Portal Maxpress ‐ Cresce restrição a empregados que fumam. Ao menos 20% das

empresas não contratam fumantes, estima empresa especializada em recrutar e selecionar
pessoas para clientes em todo o Brasil. Isso se deve a vários fatores, a começar pela questão de
saúde, o que implica em impactos consideráveis no plano de saúde mantido pela empresa, e
produtividade, pois quem fuma 10 cigarros por dia vai perder cerca de 1 hora de trabalho entre
as idas e vindas para o vício. "Em empresas do segmento de saúde, beleza, bem estar e
qualidade de vida, não se admitem fumantes de modo algum, uma vez que o fumo é contrário à
própria cultura delas", explica a Diretora
06/02/2015 ‐ Vagalume ‐ Garotas do Fifth Harmony e cantora Becky G lançam vídeo para
campanha antitabagismo (vídeo)
05/02/2015 ‐ Consultor Jurídico ‐ Luiz Antônio Marrey. Lei Antifumo: não há direito
constitucional de fazer mal à saúde de outras pessoas
05/02/2015 ‐ TRT3 ‐ Abuso de álcool não se confunde com alcoolismo, diz Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região ‐ Minas Gerais. O funcionário, um ex‐empregado dos Correios,
estava apto para o trabalho e com plena capacidade mental na época dos atos que motivaram a
dispensa por justa causa
05/02/2015 ‐ O Estado de São Paulo ‐ (E o atropelamento no trânsito por direção embriagada, é
uma ação amável?) Após reação furiosa, governo tira do Facebook campanha contra abuso de
álcool
05/02/2015 ‐ Veja ‐ Em países ricos, câncer de pulmão é mais letal em mulheres do que o de
mama. Feita com dados de 2012, pesquisadores da American Cancer Society, em colaboração
com a francesa Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, relatam que o câncer de
pulmão matou 290.000 mulheres nos países desenvolvidos naquele ano, ante 197.000 que
morreram por câncer de mama, o que reflete uma tendência do consumo de tabaco entre as
mulheres
04/02/2015 ‐ A Tarde ‐ Cigarro eletrônico faz tanto mal quanto o comum. Conhecidos como E‐
cigarettes, produzem substâncias tóxicas similares às encontradas no tabaco e podem prejudicar
os pulmões e sistema imunológico, afirmaram nesta quarta‐feira, cientistas da Universidade
Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O novo estudo é tido como o primeiro em que animais foram
expostos ao vapor de nicotina e comprovou que o produto está longe de ser uma alternativa
segura para parar de fumar. Nos experimentos, os ratos expostos à fumaça dos E‐cigarrettes
sofreram danos leves nos pulmões e tornaram‐se muito mais suscetíveis a infecções
respiratórias. As respostas imunitárias a vírus e bactérias foram enfraquecidas e alguns animais
morreram. Os cientistas também descobriram que o vapor do cigarro eletrônico continha toxinas
'radicais livres' semelhantes às encontradas na fumaça do cigarro e da poluição atmosférica. Os
radicais livres são moléculas altamente reativas que podem danificar o DNA e membranas
celulares
04/02/2015 ‐ G1 ‐ Câncer de pulmão, cuja principal causa é o tabagismo, é o que mais mata em
Juiz de Fora pelo 5º ano seguido
04/02/2015 ‐ Agência Alagoas ‐ Saúde vai às prévias carnavalescas com bloco para dizer não ao
tabagismo
03/02/2015 ‐ R7 ‐ Grávidas fumantes podem trocar o cigarro por fraldas. Programa de saúde de
Ohio, EUA, visa reduzir número de partos prematuros por causa do fumo. Estudos mostram que
o fumo durante a gravidez pode antecipar o trabalho de parto e causar problemas de saúde para
o bebê. As futuras mamães que comparecerem a pelo menos quatro sessões do grupo de apoio
e provarem, por meio de exames, que seus filhos estão livres dos efeitos do tabaco ganham um

voucher de R$ 70 (US$ 25) por mês durante um ano
02/02/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Bristol torna‐se primeira cidade britânica a testar zonas ao ar
livre de fumo em locais públicos exteriores. A cidade britânica, no sudoeste do país, que vai ser a
Capital Verde da Europa em 2015, lançou um projeto‐piloto em duas praças e os defensores da
iniciativa consideram que este vai oferecer aos locais um ambiente mais saudável. "Estas praças
no centro da cidade frequentemente estão cheias de crianças a brincar e este projeto vai
permitir um ambiente livre de fumo para as crianças e as suas famílias", disse a diretora do
Sudoeste Livre de Fumo, a organização que desencadeou o projeto. Outras cidades, como Nova
Iorque e Hong Kong, já restringiram o fumo em algumas áreas ao ar livre
02/02/2015 ‐ Paran@shop ‐ José de Paiva Netto: Combater drogas e alcoolismo. É desde cedo
que se aprende como é ingrato o destino que as drogas e o álcool apresentam às criaturas. As
lamentáveis consequências saltam aos olhos de todos. Basta ver quantas vítimas no trânsito, a
infelicidade no seio das famílias, os altíssimos custos que acarretam ao sistema de saúde. Apenas
para citar o álcool, segundo o Ministério da Saúde, estima‐se um número de dependentes entre
10% e 15% da população mundial. As iniciativas que têm por finalidade tratar humanamente dos
que caíram nessas armadilhas do vício ou cuidar da prevenção contra esses males merecem todo
o apoio e incentivo. Combater o que faz mal às pessoas é também legítima caridade
02/02/2015 ‐ G1 ‐ (Isso devia ocorrer em todo o Brasil, e não apenas no sertão) Campanha no
município de Salgueiro, no sertão pernambucano, reforça proibição de bebida alcoólica para
adolescentes. Os comerciantes e vendedores ambulantes do carnaval estão sendo
conscientizados sobre a punição para quem vender bebidas aos menores de 18 anos, além disso
eles recebem cartazes adesivados, com a Lei 8.069/90 descrita para colocar em seus
estabelecimentos
02/02/2015 ‐ Boas Notícias ‐ 5 truques para aliviar o "stress" de deixar de fumar
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