Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
INDÚSTRIA DO TABACO CONTINUA AFRONTANDO A SAÚDE PÚBLICA
Centro de São Paulo, 12 de junho de 2015, 11:47h:

Abaixo, notícias do mês sobre o tabagismo e o alcoolismo, da qual destacamos a criação pela
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, derrubando o veto do governador, do bem‐vindo
Fundo de Combate ao Alcoolismo. Ao menos uma contrapropaganda para combater a influência
nefasta da publicidade da bebida alcoólica na sociedade.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor‐Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 50 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"

* Último comentário: 'Keria passar todo meu periodo de bestinencia com esse cara ai cmg
obrigado mesmo'

29/06/2015 ‐ Assembleia legislativa do Estado de São Paulo ‐ (Apesar da bola fora de Geraldo
Alckmin) Fundo Estadual de Combate ao Alcoolismo agora é lei. A ALESP derrubou, na noite da
quinta‐feira (25/6), o veto do governador ao projeto de lei. O Fundo ficará vinculado à Secretaria
Estadual de Educação e garantirá recursos para a realização de campanhas educativas destinadas
a conscientizar os jovens e adolescentes, com dotação orçamentária própria, nunca inferior a
500 mil Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) ao ano. Atualmente, essa quantia
mínima seria equivalente a R$ 9,220 milhões
29/06/2015 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Planos tentam fazer cliente deixar cigarro. De olho em
gastos futuros, operadoras ampliam programas de prevenção; na Amil, passou de 130 para 400
interessados por mês
27/06/2015 ‐ Gazeta do Sul ‐ Diversificação reduz dependência do tabaco na área rural.
Participação da produção animal e vegetal na renda familiar cresce cada vez mais. Receita média
total também aumenta. Na safra de 2005/2006 o fumo contribuía com 73% da renda das
propriedades, a produção animal com 16% e a vegetal com 11%. No ciclo 2013/2014 a
participação do tabaco na renda familiar total baixou para 53%, enquanto a produção animal
aumentou para 26% e a agrícola para 21%
23/06/2015 ‐ Jornal de Notícias ‐ Tabaco faz disparar câncer e doenças pulmonares em Portugal,
garante a comissão de tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
22/06/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Fumantes e ex‐fumantes podem sofrer doenças não
diagnosticadas. Estudo, da National Jewish Health (NJH) de Denver, Colorado, EUA, divulgado
pela revista especializada norte‐americana "JAMA Internal Medicine", diz que eles têm qualidade
de vida pior do que quem nunca fumou
19/06/2015 ‐ Youtube (JFSP vídeos) ‐ Câncer Bucal. 80% a 90% dos mais de 14 mil casos já
registrados no país estão ligados ao tabagismo
19/06/2015 ‐ Info Money ‐ Fechamento de capital da Souza Cruz é improvável, avalia Bradesco
BBI
19/06/2015 ‐ Portugal Digital ‐ Estudo inédito feito em parceria pelo Departamento de Química
do Centro Técnico Científico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC‐RJ) e o
Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Latox‐UFRGS), mostra
alterações imunológicas em trabalhadores causadas por benzeno, classificado como cancerígeno
do Grupo 1 ‐ nível mais alto ‐ pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, do nome
em inglês) presente na gasolina e no cigarro. A coleta de amostras biológicas dos frentistas e de
amostras do ar foi iniciada há dois anos, com base em 68 frentistas fumantes e não fumantes e
em um grupo de 28 trabalhadores não frentistas e não fumantes ‐ não expostas a nada de
benzeno ‐ que constituem o grupo de controle da pesquisa. O estudo verificou modificações
imunológicas em todos os participantes frentistas, como danos às proteínas, aos lipídios e ao
DNA, bem como redução dos glóbulos brancos. "De modo geral, afeta todo o sistema
imunológico das pessoas expostas a esse tipo de poluente", disse a cientista do CTC‐PUC‐RJ. Ela
explicou que o benzeno pode acarretar problemas como câncer linfático e benzenismo ‐
conjunto de sinais, sintomas e complicações decorrentes da exposição aguda ou crônica à
substância. "E existem outros efeito, no longo prazo, que podem, de alguma forma, causar danos
à saúde das pessoas", alertou

19/06/2015 ‐ UOL ‐ Conselho publicitário manda Itaipava suspender propaganda 'sensual
demais'. Na propaganda, exibida em bares e pontos comerciais, uma modelo segura uma cerveja
logo abaixo do número "300 ml". Na outra mão, ela mostra outra cerveja, perto da mensagem
"350 ml". Em baixo dos seios da modelo aparece escrito "600 ml". A propaganda continua com a
mensagem: "Faça sua escolha"
19/06/2015 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Frequência de doenças respiratórias continua alta,
mesmo depois de parar de fumar
18/06/2015 ‐ Terra ‐ 1974: Restrição aos comerciais de cigarro na Alemanha
16/06/2015 ‐ Portal do Governo do Estado de São Paulo ‐ Narguilé prejudica a saúde tanto
quanto o cigarro
16/06/2015 ‐ Observador ‐ O que faz o álcool ao cérebro dos jovens. O consumo de álcool pode
provocar a diminuição da massa cinzenta de algumas partes do cérebro e travar o
desenvolvimento da matéria branca. Esta é a conclusão de um estudo produzido pela
Universidade de Califórnia, EUA
15/06/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ A reação de jovens a antigos anúncios sobre tabaco. Hoje em
dia o tabaco já não é visto como algo 'cool' e socialmente aceito, mas a realidade era bem
diferente há poucos anos. Os autores do canal TheFineBros, no YouTube, juntaram adolescentes
americanos e lhes mostraram anúncios publicitários antigos que promoviam o consumo de
tabaco. O choque entre a mentalidade dos adolescentes de hoje e a publicidade de ontem é
visível e as reações mostram aquilo que as palavras não descrevem, sobretudo quando vêem os
'Flintstones' a puxar cigarros Winstons (vídeo)
15/06/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Cigarro é responsável por quase 50% das mortes por 12 tipos de
câncer em 2011 nos Estados Unidos, concluíram investigadores, entre outros, da American
Cancer Society em Atlanta, EUA. Segundo a pesquisa, 48,5% das quase 346.000 mortes atribuídas
a um dos 12 tipos de câncer entre adultos de ao menos 35 anos durante esse período foram
fumantes de cigarro
15/06/2015 ‐ Jornal de Notícias ‐ Substância nos cigarros eletrônicos também vicia, conclui
estudo desenvolvido pelo Centro para o Controle Global do Tabaco da Universidade de Harvard,
EUA
14/06/2015 ‐ Diário da Manhã ‐ Uma análise sistemática sobre o uso abusivo de álcool: doença
psíquica, influência espiritual ou ambos? ‐ Parte II
13/06/2015 ‐ D24am ‐ Promulgada há um ano, Lei das 'bitucas' aguarda regulamentação. De
acordo com a assessoria de comunicação da Casa Civil de Manaus (AM), ainda não há previsão
para regulamentação da regra
12/06/2015 ‐ Diário da Manhã ‐ Uma análise sistemática sobre o uso abusivo de álcool: doença
psíquica, influência espiritual ou ambas? Parte I
11/06/2015 ‐ R7 ‐ Facebook e Twitter podem te ajudar a parar de fumar. Veja como! Pesquisa
desenvolvida pela Sociedade Canadense do Câncer mostra que os resultados foram duas vezes
maiores do que a ajuda telefônica
10/06/2015 ‐ Jornal do Brasil ‐ Evento no Rio comemora 80 anos de atuação dos Alcoólicos
Anônimos no mundo. O Brasil é o terceiro país com o maior número de grupos de ajuda mútua:
são 4.900. O México é o segundo, com 13 mil e os EUA em primeiro, com 90 mil grupos. O
Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial que forma grupos de homens e de mulheres

dependentes do álcool desde 1947 em todo o país. Os membros do AA se propõem a
compartilhar livremente suas experiências com o propósito de permanecerem sóbrios e
ajudarem outros alcoólatras a alcançarem a sobriedade. Para fazer parte da Irmandade de AA o
único requisito sugerido é ter o desejo de parar de beber
10/06/2015 ‐ El Pais ‐ Se tivéssemos uma legislação restritiva à propaganda de álcool, tal qual à
relativa ao tabaco, talvez pudéssemos contribuir para reduzir os índices de violência no Brasil.
Calcula‐se que metade das 40 mil mortes anuais verificadas no trânsito tenham como causa o
consumo de álcool ‐ segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apesar da lei
seca, 24% dos brasileiros admitem que dirigem após beber. Por outro lado, pesquisa do Cebrid
aponta que 52% dos problemas de violência doméstica estão diretamente ligados ao álcool e
30% dos homens com menos de 30 anos afirmam ter se envolvido em brigas com agressão física
após se embriagarem. O Brasil perde algo em torno de 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em
decorrência de problemas ligados ao álcool, ou seja R$ 372 bilhões, quase quatro vezes o
orçamento destinado ao Ministério da Saúde...
10/06/2015 ‐ Correio do Estado ‐ Aprovada a proibição de narguilé a menores em Mato Grosso
do Sul; multa é de R$ 2,1 mil. Proposta foi votada nesta terça‐feira pela Assembleia Legislativa
09/06/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ País de Gales vai tratar os cigarros eletrônicos praticamente
como se fosse tabaco tradicional. Os e‐cigarros vão passar a ter restrições semelhantes às que já
se verificam contra o tabagismo
09/06/2015 ‐ Jornal do Comércio ‐ Embalagem padrão. Padronizar as embalagens de cigarros e
derivados de tabaco é um sonho recorrente de deputados ligados à saúde. Mas há uma grande
dificuldade de se aprovar uma medida desse teor. O deputado federal gaúcho Darcísio Perondi
(PMDB) tenta mais uma vez. Ele já apresentou proposta parecida no ano passado. O texto foi
rejeitado num bloco com mais de 200 projetos sobre publicidade de produtos de tabaco e
bebidas. Agora, ele apresenta um projeto de lei que dispõe apenas sobre as embalagens de
cigarro e outros derivados do tabaco
08/06/2015 ‐ Estado de Minas ‐ (E é ilegal!) Irã abrirá 150 centros de desintoxicação para
enfrentar o recente aumento do alcoolismo em um país onde a bebida é ilegal
03/06/2015 ‐ Carta Maior ‐ economista Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia
de 2001, critica tratados que permitem que empresas processem governos durante sua
participação no Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, em Quintana Roo, no México.
Um caso recente dessa situação envolveu empresas de tabaco que processaram o governo do
Uruguai devido às imagens colocadas nos maços de cigarro
02/06/2015 ‐ News Med ‐ Fumantes ativas e passivas precisam de dose maior de anestésicos e
analgésicos em cirurgias, de acordo com um estudo apresentado no Euroanaesthesia Congress,
em Berlim, por pesquisador e colaboradores da Bezmialem Vakif University, em Istambul
02/06/2015 ‐ Diário de Cuiabá ‐ Atividades do Dia Mundial sem Tabaco atendem quase 2 mil
pessoas em Cuiabá
02/06/2015 ‐ Justiça em Foco ‐ Mestre cervejeiro da Ambev consegue revisão de sentença em
pedido de indenização por ter se tornado alcoólatra por ter durante 15 anos experimentando
cervejas diariamente
01/06/2015 ‐ Exame ‐ British American Tobacco, segunda maior fabricante internacional de
cigarros do mundo e que fez uma oferta recentemente para fechar o capital da Souza Cruz, sua
sucursal, compra empresa croata por 550 milhões de euros, para aumentar sua escala no país, na

Bósnia e na Sérvia
01/06/2015 ‐ Exame ‐ SBT do Bem recria advertências personalizadas para maços de cigarro
01/06/2015 ‐ Exame ‐ Québec condena empresas a pagar US$ 12,3 bilhões a fumantes, pondo
fim a 17 anos de litígio
01/06/2015 ‐ Pan Hotéis ‐ Campanha da Intercity lembra que hotéis estão 100% livres de tabaco
01/06/2015 ‐ G1 ‐ Pequim proíbe o cigarro em locais públicos fechados. Os locais que recebem
público, como lojas ou restaurantes, podem ser multados em 10 mil yuanes (1,5 mil euros) caso
não cumpram a medida. Os fumantes flagrados em delito podem ser multados em 200 yuanes
(30 euros). O cigarro também está proibido em alguns espaços ao ar livre, como escolas, centros
esportivos ou hospitais

www.amata.org.br

