Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
REPRESENTAMOS CONTRA AS TABAQUEIRAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Estamos protocolando hoje representação para que as tabaqueiras indenizem os sistemas de
saúde e de previdência federais pelos danos causados diretamente por seu produto. Para
acessar a petição, clique aqui.

Abaixo, notícias do mês sobre o tabagismo e o alcoolismo, com destaque para deputados
federais,pai e filho que engavetam, sem apresentar relatório, um projeto de lei antifumo de
interesse da população que já dura 14 anos; e a atitude da Philip Morris Internacional que, além
de ganhar com a doença e a morte, gasta 140 milhões de euros anuais driblando a proibição de
publicidade na Fórmula 1.
Feliz Dia Mundial Sem Tabaco neste domingo.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor‐Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Quase 50 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
* Último comentário: "Terminei o vídeo chorando... sentindo que eu tenho que fazer essa
preparação, que não dá mais para adiar. Obrigada!"
28/05/2015 ‐ G1 ‐ Em 2013 e 2014 foram gastos R$ 41 milhões para a compra de medicamentos
utilizados no tratamento contra o tabagismo
28/05/2015 ‐ Agência Brasil ‐ 10,8% dos brasileiros mantêm o hábito de fumar, indicam dados da
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)
divulgados hoje
28/05/2015 ‐ Meio Norte ‐ Jovens fumantes, da faixa etária entre 15 a 20 anos, têm crescido nas
estatísticas nacionais, segundo dados do IBGE de 2014
26/05/2015 ‐ O Povo on Line ‐ (Palhaçada) Projeto contra comércio de cigarro só leva fumo.
Deputado "fulano" (PP‐RS) devolveu sem parecer na Comissão de Constituição e Justiça, no fim
do mandato em janeiro, um projeto de lei que pegou em dezembro de 2013. O PL 5823, que
tramita há 14 anos (!), proíbe comércio de cigarros e afins em locais de embarque e
desembarque de passageiros: ou seja, portos, aeroportos e rodoviária, o filão. A CCJ agora

designou novo relator. Trata‐se de... "Fulano" Filho (PP‐RS)
26/05/2015 ‐ Barlavento ‐ Hábitos tabágicos podem levar à cegueira, lembra a Sociedade
Portuguesa de Oftalmologia por ocasião do Dia Mundial sem Tabaco
25/05/2015 ‐ Época ‐ Cristiane Segatto: Que tal ganhar R$ 2,5 mil para largar o cigarro? Por que
uma rede de farmácias decidiu dar prêmios em dinheiro aos funcionários que pararem de fumar.
Um funcionário fumante custa ao empregador US$ 5,8 mil a mais por ano do que um não‐
fumante, segundo um estudo da Universidade do Estado de Ohio, EUA. E você? Trocaria o cigarro
por R$ 2,5 mil? Responda nossa enquete abaixo. Não há notícia de iniciativa semelhante no
Brasil, mas pode ser questão de tempo
25/05/2015 ‐ R7 ‐ Em 31/05, dia mundial de combate ao fumo, a ong IOS (Instituto Ortopedia &
Saúde) levará Robson Miguel ao parque Trianon
25/05/2015 ‐ A Crítica de Campo Grande ‐ Relacionado a 90% dos casos de câncer de pulmão,
tabagismo é combatido em ações do Sesc
24/05/2015 ‐ O Dia ‐ Álcool, cigarro e depressão causam dores de coluna, revelou estudo da
Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos
23/05/2015 ‐ Correio do Estado ‐ (Veja o efeito) Agente penitenciário tem surto e destrói casa de
amigo. Testemunhas disseram que o homem sofre com problemas de alcoolismo
20/05/2015 ‐ Engeplus Telecom ‐ Dia Mundial Sem Tabaco intensifica ações de combate ao
tabagismo em Criciúma. Mais de 40 pessoas se inscreveram para realizar o tratamento para
parar de fumar
20/05/2015 ‐ Público ‐ (Como disse a Diretora‐Geral da OMS, a indústria do tabaco tira a máscara
de cordeiro e mostra os dentes de lobo) Indústria tabaqueira vai a tribunal contra maços
"neutros" no Reino Unido
18/05/2015 ‐ O Tempo ‐ Arte para combater alcoolismo. Ilustrações para romper o estigma de
que o alcoólatra é culpado pelo próprio vício e que, portanto, pode se livrar dele sozinho,
quando quiser
18/05/2015 ‐ Cidade Verde ‐ Veja quais alimentos ajudam na luta contra o tabagismo, segundo
estudos publicados na revista Nicotine & Tobacco Research
18/05/2015 ‐ Observador ‐ Não há provas de que os cigarros eletrônicos ajudem a deixar de
fumar, demonstra análise da literatura científica. Não há estudos que provem que essa seja uma
boa forma de deixar de fumar
17/05/2015 ‐ R7 ‐ Álcool: mulheres bebem cada vez mais e alcançarão os homens, de acordo
com pesquisa realizada pela Unifesp
15/05/2015 ‐ Visão ‐ Efeitos conhecidos dos cigarros eletrônicos cada vez mais semelhantes aos
do tabaco normal, descobre estudo publicado no Journal of the Federation of American Societies
for Experimental Biology. A ideia de que os cigarros‐e são menos prejudiciais para a saúde parece
cada vez mais um mito
15/05/2015 ‐ Renascença ‐ "No futuro, não fumar será o normal", diz diretor‐geral da Saúde de
Portugal
15/05/2015 ‐ Público ‐ Estudos, um publicado na revista Tobacco Control em 2003 e outro
realizado em 2013 por investigadores das universidades de Illinois, EUA, e de Waterloo, no

Canadá, mostram que imagens perturbadoras nos maços de tabaco são eficazes
15/05/2015 ‐ Máquina do Esporte ‐ (Dinheiro para indenizar os pobres consumidores lesados
eles não têm!) Philip Morris paga 140 milhões de euros por ano para seguir na Ferrari até 2018
14/05/2015 ‐ R7 ‐ Cirrose alcoólica interna 7 por dia em SP (mais de 80% na rede pública são
homens)
14/05/2015 ‐ Âmbito Jurídico ‐ (Viva a festa da bebida alcoólica!) Empresa é condenada a
indenizar por danos morais empregado alcoólatra dispensado sem encaminhamento ao INSS
14/05/2015 ‐ Maxpress ‐ Estudo apresentado no congresso 2015 da Annual Meeting of the
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), em Las Vegas, EUA, aponta tabagismo,
depressão e alcoolismo como importantes fatores de risco para dores nas costas
13/05/2015 ‐ Jornal do Commércio ‐ Alepe proíbe, em segunda e última discussão, o uso de
cigarros em estádios de futebol de Pernambuco
11/05/2015 ‐ Portal Vox ‐ Uruguai vai implantar tolerância zero a álcool no trânsito. Iniciativa,
que tem o consenso dos quatro partidos políticos com representação parlamentar, deve ser
aprovada ainda em maio
11/05/2015 ‐ China Rádio Internacional ‐ A China elevou no domingo o imposto sobre o consumo
de cigarro no atacado (de 5% a 11%, e um adicional de 0,005 yuan por cada cigarro vendido)
11/05/2015 ‐ China Rádio Internacional ‐ Pequim pede que moradores denunciem fumo em
lugares públicos fechados
11/05/2015 ‐ Jornal Portugal ‐ Associação Nacional portuguesa AVC desafia fumantes a não
fumar por mil minutos (16 horas). É uma "homenagem a todos os portugueses que morrem
anualmente vítimas de AVC no nosso país", diz a presidente da associação
11/05/2015 ‐ Público ‐ (Imagens desse tipo é que deveriam existir no Brail) Se fuma, prepare‐se
para comprar maços com imagens de caixões de crianças, em Portugal
08/05/2015 ‐ Exame ‐ Uruguai propõe álcool e tabaco na política antidroga
07/05/2015 ‐ Centro Oeste Notícias ‐ Alto consumo de Álcool Prejudica Aprendizado na
Adolescência
07/05/2015 ‐ Observador ‐ (Alô ANVISA) Veja as novas imagens chocantes que estarão expostas
nos maços de tabaco em Portugal
06/05/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐ (Lobos em máscaras de cordeiro) Câmara de SP vai votar lei
que libera cerveja em jogos
06/05/2015 ‐ Rádio Jornal ‐ Alepe aprova projeto de lei que proíbe consumo de cigarro nos
estádios em Pernambuco
05/05/2015 ‐ Correio da Manhã ‐ 37% dos jovens portugueses são vítimas do fumo passivo.
Relatório também revela que em 2013 óbitos por pneumonia quase duplicou em 16 anos
05/05/2015 ‐ Portal de Notícias de Rondônia ‐ (Ótimo exemplo) Programa de controle do tabaco
é implantado na Penitenciária Estadual Aruana, Porto Velho (RO)
04/05/2015 ‐ TVi24 ‐ Deixar de fumar passou de moda? Número de locais com consulta para
deixar de fumar desceu para metade entre 2009 e 2013 são as conclusões de um relatório em

Portugal, considerado preocupante por especialistas
04/05/2015 ‐ Tribuna Hoje ‐ Inimigo silencioso (câncer de boca) pode ser evitado abolindo
cigarro e álcool. Até 2030, 10 milhões de pessoas devem morrer vítimas da doença em todo o
mundo
03/05/2015 ‐ G1 ‐ (Efeito positivo) Com dólar alto, agricultores do PR trocam plantio de fumo
pelo kiwi
01/05/2015 ‐ Tribuna da Bahia ‐ Fumantes de cigarro eletrônico são menos propensos a largar o
vício
01/05/2015 ‐ Exame ‐ Comercial chocante tailandês de combate ao tabagismo cria tinta a partir
do pulmão de fumantes. E o resultado foi à altura: os interessados em parar de fumar, que
procuraram o órgão tailandês de saúde, aumentaram em mais de 500% em relação ao ano
passado. A tinta foi distribuída em diversos eventos públicos e gerou notícias em diversos sites
pelo país. Mais de 100 mil desenhos feitos a partir da tinta foram compartilhados pelas redes
sociais

www.amata.org.br

