Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

INDÚSTRIA DO TABACO: FECHE AS PORTAS!
A maior autoridade internacional da Saúde, Diretora-Geral da OMS, quer que os
governosdeterminem-se a proteger seus povos, e que a indústria tabaqueira "acabe".
Com efeito, não dá mais para aceitar que a grande parcela da sociedade, física e
mentalmente sadia, não se interesse e preocupe com esse menor grupo social, menos
aquinhoado culturalmente, e que alguns até lucrem com essa escravidão da dependência
química da nicotina.
Esses últimos, mais especificamente os que investem no Brasil em ações da tabaqueira
Souza Cruz, perderam uma ótima oportunidade de sair dessa selvageria moral, ao recusar
a oferta da British American Tobacco para fechar o capital da sucursal brasileira.
Hoje, quem ainda sustenta a indústria do tabaco, matando e intoxicando essa parcela
escravizada da população à nicotina e todos os venenos constantes do cigarro, é apenas o
lento e vagaroso Supremo Tribunal Federal. Para entender melhor, leia aqui os resumos de
notícias anteriores.
E a Souza Cruz continua querendo ludibriar a opinião pública, destacando em seu site um
"acordo" com o Cade sobre publicidade de junho de 2012, totalmente inválido após o
termo de compromisso assumido com o Ministério Público de abril de 2014, e da
legislação atual que proíbe publicidade nos pontos de venda, burlado com um marketing
canhestro da indústria.
Digno de nota ainda que o Parlamento Britânico aprovou, restando apenas uma segunda
votação, o modelo genérico, sem cores e marcas para os maço, seguindo o exemplo de
Austrália e Irlanda. França, Noruega e Suécia também estudam a medida.
E no Brasil o Projeto de Lei do Senado nº 154/2012, que trata do assunto, continua parado
no Congresso Nacional, que também não funciona.
Boa leitura!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 46 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"

30/03/2015 - Diário de Notícias - De fábrica de álcool e tabaco a fábrica de cultura
30/03/2015 ‐ Jornal da Band ‐ Afastamentos do trabalho por causa de alcoolismo aumentam 20%
no Brasil
28/03/2015 ‐ El País ‐ Se o problema fosse só a nicotina... Nunca um pequeno cilindro conteve
tanto: açúcares, arsênico, solventes e outros venenos
27/03/2015 ‐ Jornal do Brasil ‐ Inca inaugura grafite, de 400m2, contra o tabagismo no Rio
25/03/2015 ‐ Correio do Estado ‐ Projeto de Lei (012/015), aprovado durante sessão ordinária
realizada na Câmara de Vereadores na noite desta terça‐feira em Três Lagoas, prevê a proibição
do uso de narguilé por menores de 18 anos em locais públicos. Conselheiros vem surpreendendo
adolescentes usando Narguilés com drogas e bebida alcoólica
25/03/2015 ‐ Catraca Livre ‐ Filhos de fumantes têm mais chances de desenvolver doenças
cardíacas, segundo estudo realizado pela The Cardiovascular Risk in Young Finns Study, na
Finlândia, no qual crianças finlandesas foram avaliadas por um período de mais de 30 anos até
tornarem‐se adultas
24/03/2015 ‐ Rondonia ao Vivo ‐ Crianças trocam frutas por cigarro em quinta edição de
campanha
24/03/2015 ‐ Diário Digital ‐ Vídeo: Cibernauta usa aspirador para mostrar como o tabaco faz mal
23/03/2015 ‐ Brasil Post ‐ Ultrassom mostra efeito nefasto de fumar durante a gravidez.
Pesquisadores da Durham University, da Inglaterra, acompanhando 20 gestantes entre a 24ª e a
36ª semana de gravidez, sendo que quatro fumavam cerca de 14 cigarros por dia, e as outras não
fumavam, sugerem que o tabagismo durante a gravidez pode se refletir até mesmo nos
movimentos do feto. Os fetos de mães fumantes tocavam muito mais nas próprias bocas que o
normal. Em geral, bebês vão deixando de realizar esse movimento conforme a gestação avança,
adotando outros tipos de movimento mais complexos e variados conforme o sistema nervoso
central vai se desenvolvendo. Porém, no caso dos bebês de mães fumantes isso demorou muito
mais para acontecer. Os padrões de movimento facial dos fetos também diferem
significativamente. Veja imagens 4D
21/03/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Conferência mundial (16ª) considera nocivos todos os produtos
do tabaco.
20/03/2015 ‐ Yahoo (AFP) ‐ Especialistas em Abu Dhabi defendem uso do cigarro eletrônico na
cessação do tabagismo, e que o esse uso deve ser regulado, já que seus efeitos são ainda muito
pouco conhecidos, baseados em estudo que ouviu quase 19.500 pessoas, essencialmente nos
Estados Unidos e Europa, no qual 81% dos entrevistados declarou ter parado de fumar graças ao
cigarro eletrônico. Chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, manifestou
na última quarta‐feira seu apoio aos governos para que proíbam ou regulem o uso do cigarro
eletrônico
20/03/2015 ‐ Diário da Manhã ‐ Uma análise psicológica e espiritualista sobre o principal conflito
entre casais: alcoolismo. Durante vinte e oito anos, venho aprimorando meus conhecimentos no
que diz respeito aos casais em crise que me procuram para tratamento psicoterápico. Uma das
principais causas de conflitos está o álcool, quase sempre em primeiro lugar, diz o especialista
19/03/2015 ‐ UOL ‐ Mauro Bouer: Maço genérico incentiva fumante a lutar contra o vício, mostra
pesquisa publicada no periódico Tobacco Control, que entre abril de 2012 e dezembro de 2013

entrevistou mais de 5.000 fumantes com idade entre 18 e 69 anos, contatados novamente cerca
de um mês depois da conversa inicial. A adoção de maços genéricos vem sendo considerada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
19/03/2015 ‐ Brasil Post ‐ 6 provas de que o cigarro afeta o seu sono (e você não percebe)
18/03/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ OMS quer ação global para acabar com indústria do tabaco.
Diretora da Organização felicitou os vários países, como a Austrália, que introduziram
embalagem simples nos pacotes de cigarros, exortando outros Estados a adotarem a mesma
decisão; e assinalou que as empresas de tabaco "usam todo tipo de táticas, incluindo o
financiamento de partidos políticos e de políticos individualmente para trabalhar para elas" e
que "não há nada que não explorem para prejudicar os governos na sua determinação de
proteger o próprio povo". "Vai ser uma luta dura" mas "não devemos desistir até termos a
certeza de que a indústria tabaqueira acabou", assegurou
18/03/2015 ‐ Agência Brasil ‐ Brasil recebe prêmio internacional pelo controle do tabagismo
18/03/2015 ‐ Yahoo ‐ OMS quer forçar indústria do tabaco a fechar as portas. Em matéria de
prevenção, Diretora‐Geral afirmou que as "embalagens neutras funcionam", parabenizando as
medidas adotadas por Austrália, Irlanda e Reino Unido, apesar "das ameaças [da indústria] de
travar longas e caras batalhas judiciais". "Mais de dez países estudam" tomar medidas similares,
ressaltou Chan, citando Burkina Fasso, Nova Zelândia, Chile, França, Panamá, Noruega e Turquia
18/03/2015 ‐ TSF Notícias ‐ Bilionários criam fundo para proteger países pobres das tabaqueiras.
Michael Bloomberg e a fundação do casal Gates anunciaram hoje que vão patrocinar a defesa de
Estados sem grandes recursos contra os processos movidos pela indústria do tabaco ‐ quando
estas tentam contestar por via judicial as leis contra o tabagismo desses Estados ‐, incialmente
com 4 milhões de dólares. «Pode não parecer muito, mas o que queremos é dar um sinal, marcar
uma posição. E não se esqueçam de quem está por trás disto», como quem diz, que ele e Bill e
Melinda Gates tem margem para abrir muito mais os cordões à bolsa
18/03/2015 ‐ Agência Brasil ‐ Entra em vigor lei que pune com prisão, por até quatro anos, a
venda de bebida alcoólica à menores. Dependendo do caso, a pessoa poderá pagar multa entre
R$ 3 mil e R$ 10 mil, além da interdição do estabelecimento comercial
16/03/2015 ‐ Portal O Dia ‐ Cigarro pode comprometer mais de 30 % da renda de consumidor
16/03/2015 ‐ Hipe Sciense ‐ Descubra como aconselhar pessoas que não cuidam da própria
saúde
15/03/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐ Pai médico e filho advogado enfrentam alcoolismo e contam
drama em livro
14/03/2015 ‐ R7 ‐ Tabagismo pode causar incontinência urinária
13/03/2015 ‐ Aqui Acontece ‐ MPT de Alagoas se reúne com representantes da Vigilância
Estadual em Saúde Ambiental, do Programa de Controle de Tabagismo da Secretaria de Saúde,
Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância Sanitária Estadual e da Agência de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para discutir a criação de uma política permanente e conjunta no combate ao consumo
de cigarros nos ambientes de trabalho em Alagoas
13/03/2015 ‐ Pipoca Moderna ‐ Disney estende a proibição de fumo nos seus filmes para a
Marvel, Pixar e LucasFilm. A decisão foi anunciada pelo CEO em reunião com seus acionistas
12/03/2015 ‐ R7 ‐ (Viva a festa da bebida alcoólica!) Justiça do DF obriga plano de saúde a dar

continuidade à internação de alcoólatra. Contrato previa que segurado deveria pagar 50% do
tratamento após 30 dias de internação
12/03/2015 ‐ Paraíba.com.br ‐ (Ótimo exemplo do Legislativo e do Executivo estadual) Dia
Estadual de Combate ao Tabagismo da Paraíba. Neste sábado (14), das 7h30 às 11 h, no Busto de
Tamandaré, em João Pessoa, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), promoverá diversas atividades em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Tabagismo, que
transcorre no dia 15 de março. Serão oferecidos testes de espirometria (mede a função
pulmonar); fagerstrom (avalia o grau de dependência à nicotina) e monoximetria (avalia a
concentração de monóxido de carbono); exposição de peças anatômicas (pulmão); atividades
físicas, escultura na areia, panfletagem, etc.
12/03/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐ Cigarro paraguaio rende 'lucro' de 179% aos contrabandistas
11/03/2015 ‐ Público ‐ (Alô Congresso Nacional!) Parlamento britânico proíbe embalagens de
tabaco com cores e marcas. Lei ainda precisa passar por uma segunda votação na próxima
semana. Embalagens de tabaco serão todas iguais a partir de 2016 no Reino Unido, e não
poderão conter senão o nome da marca, confinado a espaços muito reduzidos. Em todo o resto,
serão iguais seja lá qual for o fabricante. Terão o mesmo formato e tamanho, fotografias
chocantes a mostrar as consequências do tabaco e alertas em letras grandes, tudo isto sobre um
fundo verde oliva escuro. Reino Unido será o terceiro país a tomar a mediada, após ser adotada
na Austrália em 2012, e na Irlanda na semana passada. França poderá ser o próximo, enquanto a
Noruega e a Suécia também estão estudando a medida
11/03/2015 ‐ IOL ‐ Desculpe, mas não pode fumar na sua casa. Decisão de um tribunal de
Washington PODE fazer jurisprudência e proibir o fumo também em casa, desde que os vizinhos
se queixem
10/03/2015 ‐ Info Money ‐ Maior acionista da Souza Cruz rejeitou a oferta da BAT para fechar o
capital da companhia fabricante de cigarros
09/03/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está analisando, neste
momento, pedido de fechamento de capital da fabricante de cigarros Souza Cruz
09/03/2015 ‐ G1 ‐ Número de casos de alcoolismo cresce 87% entre jovens de Campinas. Por
causa da situação, conselho municipal de álcool foi reativado
08/03/2015 ‐ Veja ‐ Um jovem morre vítima de álcool a cada 36 horas no Brasil
07/03/2015 ‐ Jornal de Limeira ‐ Em 2 anos (2013/2014), só 10% conseguiram largar cigarro no
programa antifumo da Secretaria de Saúde da cidade
06/03/2015 ‐ Agência Brasil ‐ Anvisa abre consulta para regulamentar advertências em maços de
cigarro
05/03/2015 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Anvisa avalia novo visual do maço de cigarro nesta quinta‐
feira, 5. A partir de janeiro de 2016, 30% da frente da embalagem deverá ser ocupada com uma
frase de advertência sobre os riscos do tabagismo. Uma das propostas é a de que todos os maços
estampem: "Fumar causa câncer ‐ pare de fumar"
04/03/2015 ‐ STF ‐ Abert questiona decisões que restringem propaganda de bebidas alcoólicas. A
ADPF 333 foi distribuída para a ministra que também é relatora da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 22, em que a Procuradoria Geral da Republica sustenta
ser inconstitucional, por omissão, a opção legislativa de excluir as bebidas com teor alcoólico

igual ou inferior a 13 graus Gay‐Lussac do escopo restritivo do diploma legal
04/03/2015 ‐ Polícia Rodoviária Federal ‐ PRF apreende mais de 6 milhões de cigarros em São
Paulo de uma só vez
03/03/2015 ‐ Bom Dia Brasil ‐ (O que o torna ainda mais letal) Cigarro é item mais
contrabandeado (70%) no Brasil, aponta pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e
Social de Fronteiras
03/03/2015 ‐ UOL ‐ Opinião de Cláudia Collucci: Indústria da bebida deve ser punida por mortes
em festas? Nos últimos cinco anos, a indústria de cerveja penetrou em todas as universidades.
"Eventos que antes eram feitos eventualmente, sem estrutura, agora são megafestas, todas com
open bar", relata pesquisadora da Unifesp. Está passando da hora de o país discutir seriamente
sobre o consumo excessivo de bebida e os males causados dentro e fora dos ambientes
universitários. De acidentes de trânsito a violência doméstica, de cirrose hepática a cânceres de
boca, esôfago, estômago e fígado, a lista de males provocados pela bebida é imensa. Ela onera
sistemas de saúde, dilacera famílias, acaba com vidas
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