Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

IRRESPONSABILIDADE POLÍTICA
Neste mês chamamos a atenção para a irresponsabilidade social de algumas
assembleias legislativas e chefes do executivo estaduais pela liberação de
cervejas com álcool nos estádios de futebol, contrariando o estatuto do torcedor
e um Termo de Ajustamento de Conduta assinado, em 2008, entre a CBF e o
Ministério Público; bem como para a morosidade e omissão do Supremo Tribunal
Federal, já que na ação Direta de Inconstitucionalidade do Procurador-Geral da
República, de 22/04/2014, ADI 5112, que questiona o governo da Bahia sobre a
liberação, argumentando que pela Constituição é a União quem edita normas
sobre consumo e desporto, até o momento não há nem julgamento de liminar.
Depois da Bahia (fev/2014), Rio Grande do Norte (abr/2014), Minas Gerais
(ago/2015) e, por liminar judicial, Goiás (mais um efeito negativo da corrupta
Fifa, patrocinada por uma cervejaria, no Brasil), que podem e precisam ter suas
leis decretadas inconstitucionais pelo STF, neste mês foi a vez do legislativo
fluminense aprovar a medida, na última quarta-feira (23); embora ela possa ser
vetada pelo governador, que tem até 15 dias para não sancionar a lei.
Além da irresponsabilidade pela violência nos estádios e pelo fomento de
acidentes no trânsito pela direção embriagada, colocando em risco a integridade
e a vida das pessoas, como se a incolumidade e a vida de inocentes não
bastassem, o pior é a infâmia de gerar a toda a sociedade brasileira o peso de
suportar os custos da diminuição da força de trabalho e do déficit da seguridade
social.
Quem paga o pato:
inconstitucionalmente, toda a sociedade
brasileira, com os prejuízos à previdência social pelos auxílios-doença, auxíliosacidente, aposentadorias por invalidez e pensões por morte.
Explicamos. Anualmente parte dos recursos da União, que por enquanto nem se
completam, e serviriam para pagar serviços públicos, programas sociais, ou o
reajuste dos aposentados e dos funcionários públicos, é retirado para pagar o
déficit da previdência. Ou seja, os brasileiros pagam pela irresponsabilidade de
legisladores e chefes de governo de alguns estados, e pela morosidade do STF.
E hoje o público já possui a cerveja sem álcool, de idêntica qualidade, para
matar a sua sede.
Se no Maracanã os torcedores entram em cima da hora para se embriagar fora
do estádio, estamos diante de um problema de saúde pública, que deve ser
enfrentado com seriedade, e não jogando mais lenha na fogueira.

Referido prejuízo pode só não ser maior, diga-se de passagem, pelo causado
diretamente pelo tabagismo, ou alguém tem dúvida do prejuízo anual,
cumulativo, causado à previdência social pelas 200 mil mortes por ano, sendo
aproximadamente 25 mil apenas do doloroso, custoso e fulminante câncer do
pulmão (fonte: INCA)?
A propósito, algum órgão ou entidade brasileira possui algum estudo
dos prejuízos sociais e previdenciários causados ao país tanto pela indústria
da bebida alcoólica, diretamente com doenças e indiretamente pela direção
embriagada, quanto pela indústria do tabaco, esta última que apenas à saúde
pública gera gastos estimados quatro vezes superiores ao que arrecada?
Abaixo as notícias do mês, das quais destacamos a série "Os males (físicos e
econômicos) provocados pelo consumo do cigarro", exibida pelo Jornal da Record
no período de 07 e 11 de setembro.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar
de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
60 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
* Último comentário: "GOSTEI, MUITO BOM!".
29/09/2015 - Zero Hora - Crianças expostas ao tabaco podem ser mais agressivas,
com duas vezes mais riscos de ter problemas de comportamento, como serem mais
medrosas, raivosas, coléricas, desobedientes, briguentas e mais frequentemente
inclinadas às mentiras e às trapaças, até mesmo aos pequenos furtos; diz estudo
feito com mais de 5.200 crianças em idade escolar pelo Instituto Nacional de
Pesquisa Médica e Saúde da França
28/09/2015 - Portal Nacional de Seguros - Malformação congênita e retardo no
crescimento estão entre os danos causados pelo consumo de cigarro durante a
gestação, responsável também por 8% dos partos prematuros, 5% das mortes
súbitas em bebês e 20% dos casos de bebês com baixo peso ao nascer, mostram
estudos
28/09/2015 - UAI - Droga legalizada. Consumo de álcool no Brasil é 40% maior que
a média mundial
27/09/2015 - Cigarro Nunca Mais - Fumante passivo será indenizado em danos
morais por empregador
26/09/2015 - Bem Paraná - Livro '35 Anos de História da Luta Contra o Tabagismo
no Paraná', de Jonatas Reichert, será lançado na próxima semana. A data de
lançamento coincide com o aniversário da Lei Antifumo (16.239/09), que proibiu o
cigarro em locais de uso coletivo no Estado
24/09/2015 - Veja - (Vergonha, pois já existe a sem álcool. Projeto é
inconstitucional, pois a matéria é federal; e se não for vetada pelo governador, lei

precisa ser suspensa pelo STF!) Venda de cerveja nos estádos do Rio é liberada.
Projeto aguarda sanção do governador em 15 dias
24/09/2015 - Horizonte MS - Mato Grosso do Sul sanciona lei que proíbe venda de
narguilé a menores de 18 anos. Estabelecimento que descumprir lei pagará multa de
R$ 2.184
23/09/2015 - Luxemburger Wort - Estudo encomendado pela Fondation Cancer
mostra que atualmente 21% da população de Luxemburgo fuma, contra os 33%
registados em 2004. Ainda assim, morrem 1000 pessoas vitimas do tabagismo ao
ano. Segundo o estudo, 55% dos fumantes inquiridos gostariam de deixar de fumar,
e 19% dizem que vão reduzir o consumo. Do total de 96.000 fumantes registados no
país, 53.000 dizem que não querem deixar de fumar. É por causa destes que o
Ministério da Saúde do país acaba de relançar a campanha que este ano tem como
slogan "Ganhar a independência"
23/09/2015 - G1 - Câmara aprova pena maior para quem matar dirigindo
alcoolizado. Pena máxima passa de 4 para 8 anos de prisão, o que dá regime
fechado. Foi aumentada pena para lesão corporal causada por motorista bêbado
23/09/2015 - Jornal do Commercio - Oposição (de Pernambuco) propõe aumento do
ICMS sobre bebidas, tabaco e armas em vez de combustíveis e telefonia
21/09/2015 - Âmbito Jurídico - (E a indústria do tabaco, vai pagar 90% desse
valor?) TRF3 condena União, Estado de MS e prefeitura de Campo Grande a custear
remédio a paciente de câncer de pulmão
21/09/2015 - Blog Maurício Tuffani - O lobby das falácias fumageiras
19/09/2015 - Brazilian Voice - Movimento de aumento da idade para compra de
cigarros ganha força nos EUA. Oito prefeituras no Estado de New Jersey aumentaram
a idade para 21 anos
19/09/2015 - Jornal Opção - Remédios para tabagismo e AIDS serão feitos em
Goiás. A Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) vai importar tecnologia para
a fabricação dos medicamentos
18/09/2015 - Portal Nacional de Seguros - Pesquisa de cientista brasileiro nos EUA
sobre nicotina será discutida no 70° Congresso Brasileiro de Cardiologia em Curitiba.
A nicotina absorvida através de adesivos para parar de fumar eleva os batimentos
cardíacos e a pressão arterial, mas a pesquisa comprovou que o efeito é passageiro e
não cumulativo como o de outros elementos tóxicos existentes no cigarro
18/09/2015 - G1 - Grã-Bretanha proíbe fumar dentro do carro na presença de
menores. Quem desobedecer vai receber uma multa equivalente a quase R$ 300.
Pesquisadores estimam que a proibição já poupou a saúde de 90 mil crianças
18/09/2015 - Notícias ao Minuto - Ter pais fumantes aumenta probabilidade de
jovens fumarem. Estudo, de médico e professor da Escola Pública de Saúde da
Universidade de Columbia, EUA, revela ainda que as meninas são quatro vezes mais
tendentes a fumar quando as mães também o fazem, e duas vezes mais se as mães
são ex-fumantes
16/09/2015 - Sigamais - A Arte de Ignorar. Questionamentos permitem constatar o
desconhecimento e a falta de percepção de nossa sociedade.
14/09/2015 - Correio da Manhã - 18% das grávidas recusam abandonar bebidas
alcoólicas, conclui estudo "O Consumo de Álcool na Gravidez", do Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, de Portugal

12/09/2015 - Veja - 90% das mulheres retomam o hábito de fumar depois da
gravidez, segundo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de East
Anglia, na Inglaterra. O apoio do parceiro é fundamental para evitar as recaídas, diz
o estudo
11/09/2015 - Jornal da Record - (último episódio) Série os males provocados pelo
consumo do cigarro. Produtores de tabaco denunciam regime de servidão nas
lavouras do Sul do País
11/09/2015 - Diário Digital - Estudo explica por que nem todos os fumantes morrem
prematuramente. Segundo pesquisa da Universidade de Oxford, EUA, avaliando um
grupo de 90 fumantes idosos, o organismo desses indivíduos seriam mais eficientes
para reparar danos causados nas células. Portanto, além de viver mais, essas
pessoas também teriam um risco 11% menor de ter câncer
10/09/2015 - G1 - Hipertensão, cigarro e obesidade são vilões da saúde global em
ranking, causando 20 milhões de mortes em 2013, afirma o Instituto para Métrica e
Avaliação em Saúde (IHME). No Brasil, 545 mil mortes em um ano podem ser
atribuídas a essas três causas
10/09/2015 - Exame - Souza Cruz publica edital para OPA (Oferta Pública para
Aquisição de Ações) e fechamento de capital
10/09/2015 - Folha de São Paulo - (Lobby do mal) Aumenta a articulação para
liberar consumo de cerveja nos estádios
10/09/2015 - Jornal da Record - Série os males provocados pelo consumo do cigarro.
Série mostra como o tabaco prejudica a saúde de produtores e consumidores
09/09/2015 - Jornal da Record - Série os males provocados pelo consumo do cigarro.
Regiões produtoras de tabaco são recordistas em suicídios no Brasil
09/09/2015 - Portal Nacional de Seguros - Toxinas do cigarro podem causar câncer
no focinho dos animais
09/09/2015 - Ariquemes Online - Por que a indústria de fumo no Brasil nunca foi
condenada na justiça exemplarmente?
08/09/2015 - Visão - Países do sudeste asiático acordam endurecer medidas para
reduzir consumo do tabaco
08/09/2015 - Jornal i - Vídeo mostra efeitos do cigarro na aparência de quem fuma
08/09/2015 - Jornal da Record - Série os males provocados pelo consumo do cigarro.
Indústria do cigarro cria estratégias para conquistar novos consumidores
08/09/2015 - Exame - Segundo campanha do Comitê Nacional Antitabagismo da
França, cigarro mata mais que ditadores. Veja peças com alguns personagens
famosos da história mundial: Hitler, Osama Bin Laden e o ditador chinês Mao Tsé
Tung
08/09/2015 - Notícias ao Minuto - Cigarros eletrônicos estão sendo usados para
consumir marijuana. Estudo conduzido pela Universidade de Yale, EUA, apurou que
cerca de um quinto dos alunos universitários que experimentou cigarros eletrônicos
já o usou para consumir outras substâncias
07/09/2015 - Jornal da Record - Série os males provocados pelo consumo do cigarro.
Vítimas do Fumo: enfisema pulmonar atinge mais de cinco milhões de brasileiros
06/09/2015 - BBC Brasil - O álcool realmente faz mal? É melhor ler integralmente
este artigo antes de se autorizar a tomar algumas garrafas de 'consumo moderado'

por semana. Não se pode esquecer dos efeitos devastadores. Um relatório feito pela
Organização Mundial de Saúde no ano passado concluiu que a bebida aumenta o
risco de desenvolver depressão, ansiedade, cirrose hepática e pancreatite e
potencializa as chances de suicídio, acidentes e envolvimento em situações violentas.
O álcool também está relacionado ao câncer de boca, nariz, laringe, esôfago, cólon,
fígado e, nas mulheres, o de mama. Entre 4% e 30% das mortes por câncer em todo
o mundo podem ser atribuídas ao consumo de bebidas alcóolicas. Até mesmo a
ingestão moderada apresenta alguns riscos: uma dose por dia aumenta as chances
de câncer de mama em 4%, enquanto o consumo exagerado de álcool pode
aumentar esse risco em até 50%. No total, há mais de 200 doenças e lesões que
podem ser relacionadas ao consumo de álcool, incluindo 30 que são causadas apenas
pela substância
04/09/2015 - ESPN - Londres opõe Messi e Cristiano Ronaldo em coletores para não
ter bitucas de cigarro no chão
04/09/2015 - G1 - Síndrome Alcoólica Fetal é tema de palestra em Teresópolis, no
RJ. O objetivo é conscientizar e informar a população, especialmente as gestantes,
sobre os graves riscos da ingestão de bebida alcoólica durante a gestação para a
saúde do feto
03/09/2015 - Maxpress - Cigarro diminui chances de engravidar
03/09/2015 - R7 - Enquete: qual a melhor forma de coibir fumo, cerveja e xixi
dentro de trens no Rio de Janeiro? Reportagem do R7 flagrou essas práticas dentro
de trem no Rio de Janeiro
03/09/2015 - R7 - Mania entre jovens, uso de narguilé aumenta no Brasil e põe
governo em alerta. Mais de 212 mil brasileiros admitem usar narguilé, de acordo
com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Embora pareça inofensivo, uma sessão de
narguilé, que dura em média de 20 a 80 minutos, corresponde a fumaça de 100
cigarros
03/09/2015 - Globo Rural - Produção de tabaco já caiu 12% no Rio Grande do Sul.
Aumento das restrições ao consumo reduz demanda e derruba preços
02/09/2015 - Maxpress - Aumento do ICMS de cigarros poderá elevar perda de
arrecadação gaúcha
02/09/2015 - Jornal Panorama - (Exemplo para outros municípios) Durante quatro
noites, Câmara de Rolante, RS, ofereceu curso sobre "Como deixar de Fumar"
02/09/2015 - Blog Maurício Tuffani - (Repercutindo a notícia de ontem) Médicos
pagos pela indústria do tabaco mentem em julgamentos nos EUA, diz estudo
02/09/2015 - G1 - (Repercutindo a noticia de 31/08) Campanha contra cigarro
sensibiliza nas redes sociais; veja o vídeo. Campanha mostra história de curitibano
que teve um câncer na laringe. Até esta quarta-feira (2), vídeo tinha mais de um
milhão de visualizações
02/09/2015 - Jornal da Globo - Adolescentes bebem, 'ficam' e engravidam em bailes
funk de SP dominados por traficantes
01/09/2015 - Diário da Saúde - Tabagismo, câncer e dinheiro. Médicos depõem a
favor das empresas de cigarro negando que tabaco cause câncer, alerta equipe da
Escola de Medicina de Stanford (EUA). "Eu fiquei chocado", disse o Dr. Robert
Jackler, coordenador do trabalho. A equipe fez uma pesquisa de um ano e meio para
ver se o depoimento de cada especialista favorável à indústria do tabaco era apoiado
por evidências científicas. "O estudo mostrou que eles usaram métodos
cientificamente inválidos para apoiar o seu testemunho", disse Jackler. Os casos

ocorreram entre 2009 e 2014. Um dos médicos ouvidos reconheceu ter recebido US$
100.000 de uma empresa tabagista para testemunhar em um único caso. Outra
admitiu que sua opinião foi escrita por advogados da empresa de cigarros e, em
seguida, aprovada por ela
01/09/2015 - G1 - (E por que não sobre cigarros?) Tributação sobre vinhos e
destilados sobe a partir de dezembro. Alíquota sobre vinhos, por exemplo, passa a
ser de 10% do preço
01/09/2015 - Senado Notícias - Cigarro poderá ser proibido em parques, estádios e
ginásios. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou, nesta terça-feira (1º),
projeto de lei que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e
outros produtos semelhantes nos parques infantis e espaços usados para a prática
desportiva profissional ou amadora, sejam eles abertos ou fechados. O projeto será
votado ainda pelas Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH)
e de Assuntos Sociais (CAS). Na última, terá decisão terminativa
01/09/2015 - Terra - Mais universitários americanos estão tornando o consumo de
maconha um hábito, ultrapassando o número daqueles que fumam cigarro, de
acordo com um estudo divulgado nesta terça-feira (1) pela Universidade de
Michigan, EUA
31/08/2015 - Exame - (não deixe de ver o vídeo) "Homem sem voz" protagoniza
ação de combate ao cigarro. O anúncio, que virou notícia fora do Brasil, foi
encomendado pela Secretaria de Saúde do Paraná, e retrata a história de um homem
bem sucedido que teve câncer de laringe e que usa sua própria história para
sensibilizar outros fumantes
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