Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
Seguem algumas das notícias do mês, das quais se destaca a da Conexão
Cerveja, na qual documentos mostram que o dono de uma cervejaria, após
receber propinas do esquema do Petrolão, se tornou um dos principais
financiadores das eleições de Dilma e do PT.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
57,5 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"

* Último comentário: "Perfeito. Terminando meu primeiro dia sem cigarro... amanhã assistir o
vídeo novamente p eu sentir o que estou sentindo agora".

29/08/2015 ‐ G1 ‐ Vigilância Sanitária notifica 22 locais por descumprir lei antifumo no Recife.
Bares, restaurantes e boates não tinham indicação contra o uso do cigarro. Ação foi realizada
para marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo
28/08/2015 ‐ Agência de Notícias do Paraná ‐ Campanha nas redes sociais alerta para os efeitos
nocivos do cigarro
27/08/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐ (Honroso) Projeto na Câmara de São Paulo. Bancada
evangélica trava projeto que libera cerveja em estádios
27/08/2015 ‐ Paraná Online ‐ Ver heróis fumando na mídia incentiva jovens a usar o cigarro,
segundo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
27/08/2015 ‐ UAI ‐ Muita gente ainda tem dúvida: afinal, parar de fumar engorda?
26/08/2015 ‐ O Estado de São Paulo ‐ (Vergonhoso, e ilegal, conforme notícia de 06/08/2015
abaixo) Vereadores de SP querem liberar cerveja nos estádios
26/08/2015 ‐ Dinheiro Vivo ‐ Saiu a nova lei do tabaco portuguesa. Maços vão ter imagens de
pessoas a cuspir sangue
26/08/2015 ‐ G1 ‐ Ação de conscientização de Boituva, SP, promove troca de cigarro por maçã ou

laranja
26/08/2015 ‐ Rádio Difusora de Içara ‐ Maratoninha contra o Fumo, que conta até o momento
com a inscrição de mais de 200 crianças e 20 adultos, movimentará Siderópolis, SC, neste sábado
26/08/2015 ‐ INCA ‐ Temática da Campanha deste ano do Dia Nacional de Combate ao Fumo
(29/08) é o Narguillé
25/08/2015 ‐ ESPN ‐ (Vergonhoso, e ilegal, conforme notícia de 06/08/2015 abaixo) Proibida há
sete anos, cerveja no estádio avança na Câmara de Curitiba. Projeto tem mais uma votação e
depois vai para a sanção do prefeito
25/08/2015 ‐ Catraca Livre ‐ As melhores propagandas antifumo já veiculadas
25/08/2015 ‐ Portal SATC ‐ (Política de interresse da indústria do tabaco) Pontos de coleta de
bitucas de cigarro são implantados em Criciúma
24/08/2015 ‐ Maxpress ‐ Unesp promove Oficina Virtual e debate o consumo de Álcool
23/08/2015 ‐ GCN ‐ Pena aumenta e a venda de cigarro ilegal dá cadeia. Quem for pego pela
polícia comercializando cigarro do Paraguai, por exemplo, será preso em flagrante sem direito à
fiança. A pena base aplicada ao crime de contrabando passou de 1 a 4 anos para 2 a 5 anos de
reclusão
23/08/2015 ‐ Diário de São Paulo ‐ Fumantes representam 80% dos pacientes com câncer.
Pesquisa do Icesp (Instituto do Câncer de São Paulo) aponta que cigarro aliado ao abuso de
álcool aumenta chances de desenvolver tumor
20/08/2015 ‐ Monitor Mercantil ‐ British American Tobacco aumenta preço para OPA da Souza
Cruz e Aberdeen, titular de aproximadamente 18,3% do total das ações em circulação, aceita. A
companhia esclarece que a análise do edital e o curso do processo de registro da oferta estão em
andamento na CVM e ainda dependem da aprovação da autarquia
20/08/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐Segundo estudo da Universidade John Hopkins, 15% de quem
usa álcool se torna dependente. No caso do tabaco, percentual sobe para 33%
19/08/2015 ‐ Paraná Shop ‐ 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo ‐ entenda a
importância da data
19/08/2015 ‐ Euro News ‐ DGS britânica (Public Health England) quer cigarro eletrônico como
medicamento, para que possa ser prescrito como tratamento médico
18/08/2015 ‐ Mais PB ‐ 'Os Malefícios do Fumo', espetáculo que mistura teatro e música, anuncia
turnê por quatro municípios paraibanos
18/08/2015 ‐ Diário de Pernanbuco ‐ Respire com Responsabilidade. Novo bar na Inglaterra
oferece drinks inaláveis. Frequentadores podem ficar ébrios ao aspirar bebidas alcoólicas em
câmara reservada. Especialistas em alcoolismo se posicionaram absolutamente contra a ideia
18/08/2015 ‐ Folha do Mate ‐ (Jogando para a torcida, pois o tratado internacional foi uma
iniciativa da OMS, e não da OMC...) Ministra da agricultura questiona Convenção‐Quadro para o
Controle do Tabaco e destaca que o assunto deve ser tratado mais pelo viés da Agricultura e
Economia e menos pelo viés da Saúde
18/08/2015 ‐ Reuters ‐ Uso de cigarros eletrônicos por adolescentes aumenta tendência ao
fumo. Adolescentes norte‐americanos que experimentam cigarros eletrônicos têm duas vezes

mais chances de mudar para os cigarros convencionais ante aqueles que nunca utilizaram os
aparelhos, disseram pesquisadores da University of Southern California, nesta terça‐feira. Cerca
de dois milhões de estudantes dos ensinos fundamental e médio experimentaram cigarros
eletrônicos em 2014, o triplo do número em 2013. Ativistas temem uma nova geração de
dependentes de nicotina que podem, eventualmente, se converter ao uso dos cigarros
convencionais
18/08/2015 ‐ Yahoo ‐ Cigarros eletrônicos são 95% menos nocivos do que cigarros de tabaco,
segundo pesquisa encomendada pela Autoridade de Saúde Pública da Inglaterra
17/08/2015 ‐ Bem Paraná ‐ Mais da metade (53,19%) das pessoas que procuram unidades de
saúde de Curitiba com o objetivo de parar de fumar consegue abandonar o vício, mostra
levantamento realizado no primeiro trimestre deste ano
14/08/2015 ‐ Isto é ‐ Conexão cerveja ‐ Documentos mostram que dono da Cervejaria Petrópolis
se tornou um dos principais financiadores das eleições de Dilma e do PT depois de receber
propinas do esquema que desviou bilhões da Petrobras. Sr. Itaipava, como é conhecido no meio
político, obteve benesses do Banco do Nordeste impensáveis em uma operação normal, após,
em setembro de 2014, a direção do banco mudar e apadrinhados da presidente Dilma e do
então governador baiano, Jaques Wagner, assumirem o comando
14/08/2015 ‐ Umuarama ilustrado ‐ O troço fede
13/08/2015 ‐ Midiamax ‐ Empresa americana alega que cigarro de chá verde ajuda a parar de
fumar. Produto é registrado como cigarro comum por agência sanitária dos EUA. Não há
evidência científica de que 'cigarro verde' ajude a parar de fumar. Até o momento, a venda do
produto está restrita aos Estados Unidos
13/08/2015 ‐ Yahoo ‐ Oito anos depois, bebê fumante da Indonésia finalmente começa a ter vida
normal
13/08/2015 ‐ O Diário de Maringá ‐ Maratona contra o tabagismo (12ª edição, realizada pela
Universidade Estadual de Maringá, tendo patrocínio da CEF) é transferida de 30 de agosto para
18 de outubro
12/08/2015 ‐ INCorporativa Pautas ‐ Ativistas de controle do tabaco e oncologia vão ao
Congresso Nacional cobrar ações de parlamentares
11/08/2015 ‐ O Dia Online ‐ Bebedores de álcool são divididos em diversos 'tipos'. Na busca por
tratamentos mais adequados contra o alcoolismo, pesquisa da Universidade de Missouri, EUA,
detalha perfis de quem se embriaga
10/08/2015 ‐ Infonet ‐ Câncer de boca tem como principal causa o fumo, pois aproximadamente
98% dos pacientes que desenvolveram o câncer de boca em Sergipe tinham histórico de
tabagismo e geralmente aqueles que fumavam de 10 a 20 cigarros por dia, segundo pesquisa
desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe (UFS)
10/08/2015 ‐ Minha Vida ‐ Bactéria "comedora" de nicotina pode combater tabagismo, segundo
descobertas de estudiosos do The Scripps Research Institute, localizado na California, EUA
06/08/2015 ‐ G1 ‐ Pimentel sanciona lei que permite venda de bebida nos estádios em MG. O
Ministério Público (MP) confirmou que o promotor de justiça de defesa do consumidor,
Fernando Abreu, vai apresentar ao procurador geral da república, Rodrigo Janot, uma ação direta
de inconstitucionalidade, questionando a lei que permite a venda de bebidas alcoólicas nos

estádios
06/08/2015 ‐ Plantão RS ‐ Cidade dos fumantes: Porto Alegre, Capital do país com o maior
número de fumantes, com 250 mil viciados, instalam primeiras 39 de um total de 10 mil
bituqueiras
05/08/2015 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Seis em cada dez motoristas pegos alcoolizados em SP
continuam dirigindo. Segundo especialistas e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran), o baixo índice de punição é causado pela quantidade de instâncias administrativas que
os motoristas têm para recorrer
04/08/201 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Casar pode ajudar a combater alcoolismo. Um estudo da
Universidade do Missouri sugere que o casamento pode desempenhar um papel importante no
combate ao alcoolismo
03/08/2015 ‐ Jornal do Brasil ‐ Fumo e gestação. Hoje, mais de 20 estudos publicados na
literatura médica detalharam os efeitos adversos do fumo para a fertilidade. Um estudo feito em
ratos mostrou que a nicotina teve efeitos destrutivos na maturação do ovo, nas taxas da
ovulação e nas taxas de fertilização. O estudo mostrou também anormalidades cromossômicas
nos óvulos expostos à nicotina; que a reserva ovariana e a quantidade e a qualidade do óvulo são
reduzidas nas mulheres que fumam; e que os fumantes têm números mais baixos dos folículos
quando estimulados para fertilização in vitro e mais chances de abortamento espontâneo
02/08/2015 ‐ Paraíba Agora ‐ Senador, vice‐presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
anuncia análise (04/08) de projeto que amplia proibição da venda de cigarros, em
estabelecimento de ensino, nas dependências de serviço de saúde, em órgão ou entidade da
Administração Pública, em posto de gasolina, em local de venda ou consumo de alimento,
supermercado, loja de conveniência e em banca de jornal. Em essência, a proposta argumenta
que, além da publicidade contra o tabagismo, a dificuldade de acesso aos locais de
comercialização igualmente inibe o seu consumo
01/08/2015 ‐ Amata ‐ Instituto Nacional de Câncer (INCA) e Comissão Nacional para
implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CONICQ) publicam Nota
Técnica sobre Embalagem Padronizada de Produtos de Tabaco
01//08/2015 ‐ A Tribuna de Santos ‐ 'Fumômetros', os bafômetros do cigarro que se chamam
monoxímetros e medem a quantidade de monóxido de carbono presente no pulmão, ajudam na
luta contra o cigarro. De 90 pessoas já foram atendidas em Santos, 71% largaram (ao menos
temporariamente) o cigarro
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