Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
ABSURDO: BNDES FINANCIOU O CÂNCER!
A grande notícia deste mês, sem dúvida, foi o salto do desembolso do BNDES com a cadeia do
fumo, de R$ 8 milhões em 2001 para R$ 116 milhões em 2010.
É um absurdo que um banco público, comprometido com o desenvolvimento econômico e social,
o respeito ao meio ambiente e a valores éticos, tenha financiado o cultivo de substâncias nocivas
à saúde, geradoras de graves dependências químicas, com consequências devastadoras para o
bem‐estar humano e causadoras de mortes e sofrimento nas famílias; quando, pelo contrário,
deveria ter financiado a migração para outros produtos do cultivo do tabaco, para o qual a
presidente Dilma Rousseff concedeu subsídio de energia elétrica de até 60% em 2011, alterando
a resolução 414/2010 da Anatel.
E isso num país em que, segundo o recente relatório do Movimento Todos Contra o Câncer,
compilando dados de cerca de 50 entidades brasileiras, 60% dos pacientes com câncer são
diagnosticados já em estágio avançado no Brasil e, no caso de câncer de pulmão, 87,9% dos
casos são descobertos tardiamente.
E o mais reprovável é que o maior responsável por isso é o ex‐presidente Lula (2003‐2010), que
na campanha de 2002 disse que não se importava em receber financiamento das tabaqueiras
(respondendo à pergunta de um jornalista numa série de debates individuais promovido pela
Rede Bandeirantes de Televisão), e que, diferentemente da maioria da população, pode
diagnosticar com brevidade um câncer de laringe num dos melhores hospitais do país em 2011.
Segundo o INCA 200 mil brasileiros morrem por ano de doenças ligadas ao tabagismo, e em 2014
foram diagnosticados mais 27.330 novos casos de câncer de pulmão.
Se os empréstimos não foram ilegais, são imorais, ilegítimos, antieconômicos e até
inconstitucionais se considerarmos que a nossa Constituição proclama o direito à vida.
E tudo isso apesar do Brasil ter aderido, em 27/10/2005, ao Tratado Internacional (Convenção
Quadro) para o Controle do Tabaco, reconhecendo o tabagismo como doença e se
comprometendo a envidar esforços para proteger as políticas de saúde do país dos interesses
comerciais da indústria do tabaco, e promover alternativas economicamente viáveis para os
cultivadores; não sendo possível, portanto, alegar ignorância.
É isso ai: "Brasil, Pátria Cancerosa!"
A boa notícia do mês fica por conta de que o Senado deve votar neste segundo semestre o
projeto iniciado e aprovado na Câmara dos Deputados que proíbe a propaganda de bebida
alcoólica nas emissoras de televisão e de rádio e demais meios de comunicação. A proposta
também cria o Dia Nacional de Prevenção e de Combate ao Alcoolismo e às Drogas, previsto para

17 de janeiro.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor‐Geral

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

* Último comentário: "Maravilhosa essa palestra desse senhor, não tenho palavras para
descrever o quanto eu gostei, que Deus o abençoe por esta palestra".
30/07/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ (novo perigo à saúde à vista) Cigarros de cafeína são a nova
tendência. Segundo o The New York Times, nestes cigarros não se consome tabaco, mas sim uma
mistura de substâncias ativas e estimulantes, como o guaraná, a taurina e o ginseng. Mais
concretamente, descreve o jornal, estes cigarros eletrônicos são como "Reb Bull para os
pulmões"
30/07/2015 ‐ A Tribuna de Mato Grosso ‐ Bancada católica quer barrar festas "open bar". Está
em discussão, na Câmara Municipal, um projeto de lei que, se aprovado, ficam proibidas em
Rondonópolis as festas "Open Bar", ou seja, eventos com bebidas alcoólicas liberadas durante
toda a festa com o preço já embutido no ingresso
29/07/2015 ‐ A Tribuna de Mato Grosso ‐ Problemas respiratórios após parar de fumar. "Mesmo
após 10 anos da parada do ato de fumar a frequência de doenças inflamatórias pulmonares,
nasais e faríngeas permanece alta, se compararmos com a população mundial não fumante",
destaca otorrinolaringologista de hospital especializado no tratamento da garganta
28/07/2015 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Policia investiga open‐bar para adolescentes em itapeva.
Festa reuniu mais de cem menores, entre 12 e 16 anos. Um deles ficou dois dias internado por
coma alcoólico
28/07/2015 ‐ UOL ‐ Cuidado do câncer no Brasil é tardio e insuficiente. Cerca de 60% dos
pacientes com câncer são diagnosticados já em estágio avançado no Brasil e, no caso de câncer
de pulmão, 87,9% dos casos são descobertos tardiamente, aponta relatório organizado pelo
movimento Todos Contra o Câncer, compilando dados de cerca de 50 entidades brasileiras de
combate ao câncer
28/07/2015 ‐ Catraca Livre ‐ Confira três soluções para o descarte da bituca de cigarro
26/07/2015 ‐ BBC Brasil ‐ Brasileiro consome menos bebida alcoólica, mas segue entre os que
mais bebem na AL, segundo um recente informe da OMS
24/07/2015 ‐ UOL ‐ Consumo de álcool na América duplica entre homens e triplica entre
mulheres, revelou um relatório da Organização Pan‐Americana da Saúde (OPS)
24/07/2015 ‐ IG ‐ TVs e rádios poderão ser impedidos de fazer propaganda de bebida alcoólica. O
Senado deve votar no segundo semestre o projeto vindo da Câmara dos Deputados que proíbe a
propaganda de bebida alcoólica nas emissoras de televisão e de rádio e demais meios de

comunicação. Propaganda só na parte interna dos locais de venda. Entre as punições previstas
no projeto para quem insistir neste tipo de publicidade está o pagamento de multa que pode
variar de R$ 5 mil a R$ 100 mil. A proposta também cria o Dia Nacional de Prevenção e de
Combate ao Alcoolismo e às Drogas, previsto para o dia 17 de janeiro
23/07/2015 ‐ Euro News ‐ (Fraqueza moral) França: Proprietários de tabacarias ganham primeiro
"round" contra a ministra da Saúde. O Senado rejeitou a proposta do Governo para implantar a
partir de maio de 2016 o maço de cigarros neutro. A rejeição da proposta não é, no entanto,
definitiva, uma vez que pode vir a ser apresentada ao Senado em meados de setembro
23/07/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Cigarros eletrônicos são tão ou mais viciantes que os
tradicionais. Um estudo conjunto entre a Universidade de Beirute e o Centro para o Estudo de
Produtos de Tabaco vem alertar para o fato de o impacto dos cigarros eletrônicos estar sendo
subestimado pelos fumantes
23/07/2015 ‐ Exame ‐ Embalagens de cigarros perderão logotipos em dez países. Os países que
participam da iniciativa são: França, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Suécia, Hungría, Africa do
Sul, Austrália, Nova Zelândia e Uruguai. A mudança, que já havia começado a ser implementada
na Austrália em 2012, deve ser incoparada aos outros países até maio de 2016
23/07/2015 ‐ Jornal do Comércio ‐ Porto Alegre inicia projeto para o descarte adequado de
cigarros
23/07/2015 ‐ RFI ‐ senado da França começou a discutir nesta quarta‐feira (22) o projeto de lei
que pretende mudar as embalagens de cigarro para torná‐las mais neutras e menos atraentes.
Projetada para ser anti‐marketing, a embalagem neutra prevê um maço padronizado, de cor
oliva, sem logomarcas e com alertas de saúde em 65% das partes da frente e atrás
21/07/2015 ‐ Jornal Dia a Dia ‐ Hábito de fumar potencializa nível do mau colesterol
21/07/2015 ‐ Cenário MT ‐ Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
aprova divulgação de centro de tratamento de alcoolismo em local de venda de bebida. Projeto
de Lei 1694/15 será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa do Consumidor,
e de Constituição e Justiça e de Cidadania
21/07/2015 ‐ A Bola ‐ (Ainda assim, 8% da população fuma) OMS revela nome do país que
consome menos tabaco
20/07/2015 ‐ Econômico ‐ Negócio dos cigarros eletrônicos está "morto" em Portugal
20/07/2015 ‐ NE 10 ‐ Poucos países (apenas 33) cobram níveis adequados de impostos sobre
cigarro (que correspondem a mais de 75% dos preços de varejos), diz OMS
17/07/2015 ‐ Diário da Saúde ‐ Tabagismo e etilismo aumentam 20 vezes risco de câncer de
cabeça e pescoço, mostra levantamento realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo (Icesp), ligado à Faculdade de Medicina da USP
16/07/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Parar de fumar pode evitar catarata, segundo estudo realizado
na Suécia com pacientes do Orebro University Hospital
16/07/2015 ‐ A Tribuna ‐ Oito em cada dez pacientes com câncer de cabeça e pescoço são
fumantes, aponta um levantamento realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
(Icesp), ligado à Secretaria de Estado da Saúde e à Faculdade de Medicina da USP
15/07/2015 ‐ Cooreio 24 Horas ‐ Fabricante de cigarro terá que pagar R$ 100 mil a cliente que

perdeu 8 dedos
14/07/2015 ‐ Porto Cantal ‐ Tabagismo é a principal causa de morte dos portugueses entre os 30
e os 45 anos
13/07/2015 ‐ TJDFT ‐ Fabricante de cigarros é condenado por causar doença a fumante
12/07/2015 ‐ A Tribuna ‐ Cigarro e álcool favorecem câncer de cabeça e pescoço. Chance de
desenvolver tumores cresce 20 vezes na combinação de ambos. "Dos pacientes com câncer de
cabeça e pescoço, hoje em dia, 95% são usuários de cigarro e fazem uso de bebidas alcoólicas",
diz o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
11/07/2015 ‐ Midia News ‐ (Brasil, Pátria Cancerosa!) BNDES financia o câncer? Entre 2001 e
2010, o desembolso do BNDES com a cadeia do fumo saltou de R$ 8 milhões para R$ 116 milhões
09/07/2015 ‐ Estado de Minas ‐ Cigarro pode favorecer distúrbios psiquiátricos, diz estudo,
publicado nesta sexta‐feira (na Europa), de autores do hospital de Torrevieja, no leste da
Espanha, e King's College, de Londres
08/07/2015 ‐ Época ‐ Por que é bom haver menos fumantes?
08/07/2015 ‐ Diário Digital ‐ Metais no tabaco «contaminam» estrutura dentária de forma
irreversível, segundo novo estudo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
07/07/2015 ‐ Diário Digital ‐ OMS pede mais impostos sobre o tabaco para reduzir número de
mortes. «Subir os impostos sobre o tabaco é uma das formas mais eficientes e rentáveis de
reduzir o consumo de produtos nocivos, enquanto se geram receitas públicas», afirma em
relatório a Diretora‐Geral da OMS, Margaret Chan. «Peço a todos os governos que olhem para as
provas, não para os argumentos da indústria [de cigarros], e que adotem uma das melhores
medidas existentes para a saúde», acrescentou
07/07/2015 ‐ UOL ‐ Doenças relacionadas ao tabaco matam uma pessoa a cada 6 segundos, diz
OMS
06/07/2015 ‐ Conjur ‐ (Ao ser visto o problema como 'discriminatório', quem paga a conta é a
sociedade, através do sistema previdenciário. Muito fácil para quem lucra vendendo o produto,
sem se preocupar com o efeito dele nos consumidores) Alcoólatra demitido sem justa causa será
reintegrado e indenizado
03/07/2015 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Bitucas de cigarro podem provocar incêndios em
rodovias. A mudança de temperatura registrada nos últimos dias, caracterizada por tempo mais
seco e queda na umidade relativa do ar, é considerada um dos principais fatores que propiciam o
aumento de casos de queimadas em áreas próximas às margens das rodovias estaduais
01/07/2015 ‐ G1 ‐ Pesquisa mostra que fumante gasta até R$ 10 mil por ano com cigarros.
Levantamento foi realizado por estudantes de Maringá, no norte do Paraná. Pesquisa apontou
que um carro popular custa 4.290 maços de cigarros. O levantamento reforça um estudo
internacional feito em 20 países, incluindo o Brasil, que revelou que o brasileiro fumante
consome, em média, 17 cigarros por dia
01/07/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Pessoas com olhos claros têm propensão para o alcoolismo,
sugere estudo da Universidade de Vermont (EUA)
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