Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
DEZ ANOS DA CONVENÇÃO PARA O CONTROLE DO TABACO.
DOIS ANOS DE ADITIVOS NO CIGARRO.
É realmente para comemorar os dez anos da sessão épica do Congresso
Nacional, de 27/10/2005, que aprovou o texto da Convenção Quadro para
Controle do Tabaco, tratado internacional que já era ratificado por 98 países. O
Brasil foi o 99º, e a China, o 100º.
Mas a prevalência do tabagismo no Brasil ainda é de aproximadamente 10% da
população jovem e adulta, ou 15 milhões de habitantes.
E o lobby da indústria conseguiu procrastinar ao máximo as medidas que o Brasil
se comprometeu a cumprir, atrasando a regulamentação dos ambientes 100%
livres do tabaco em três anos, e a vigência das advertências na frente dos maços
em sete anos (inicia em 01/01/2016); driblando escancaradamente a proibição
de publicidade em pontos de venda, com 'displays' com iluminação neon e
quadros luminosos de embalagens vazias sempre ao lado de balas e chocolates;
e evitando sair até mesmo no papel as embalagens genéricas, já existentes na
Austrália, Irlanda, França (a partir de 01/05/2016), e em vias de adoção no
Reino Unido (aguarda uma segunda votação), Noruega e Suécia.
Nada se compara, no entanto, com os dois anos de prejuízos ao país, na conta do
Supremo Tribunal Federal, ao suspender, inclusive monocraticamente, em
desacordo com a lei de regência, como protestou a Advocacia Geral da União, a
proibição da ANVISA aos aditivos no cigarro.
Chama a atenção o fato de que a proibição de 110 ingredientes até foi suspensa
pela própria ANVISA, por seis meses, atendendo um pedido de petição da
indústria do tabaco. Mas a suspensão de cigarros com sabor, tão influentes na
iniciação do tabagismo por crianças e jovens, nunca ocorreu, e é inaceitável!
O STF está fazendo jus ao adjetivo de irresponsável, como na notícia abaixo, de
19/10/2015.
E é irresponsável mesmo!
Após o Procurador-Geral da República alertar, com ênfase no início do
julgamento, o perigo de um exército de formiguinhas (incluindo crianças e
jovens) ficar autorizado a transportar até três gramas de drogas, a votação está
ora suspensa, em 3 x 0, pela liberação do porte.
Um polêmico Ministro chegou a propor o patamar referência de se portar
livremente até 25 gramas de maconha, e de se plantar até seis plantas fêmeas

de cannabis, ricas em substâncias entorpecentes...
Como esperar desse Tribunal um mínimo de consciência e juízo para não
fomentar o início da dependência do tabagismo em crianças e jovens,
com cigarros com sabor e aditivados, diminuindo a sua expectativa de vida na
média de dez anos, arruinando a saúde pelo resto da vida e matando a metade
desses inocentes?
Lembramos que são 200 mil mortes ligadas ao tabaco por ano, sendo 24.490 do
doloroso e fulminante câncer do pulmão (dados de 2013- SIM/INCA), das quais
90% estão diretamente ligados ao tabagismo.
E ainda nós pagamos a conta (o pato) dos auxílios-doença, das aposentadorias e
das prematuras pensões por morte dos consumidores dos produtos da indústria
do tabaco!
Abaixo, outras notícias do mês, das quais se destaca a jurisprudência, que faz a
indústria da bebida alcoólica rir à toa, do Tribunal Superior do Trabalho, para
quem um funcionário que aparece bêbado ou sob efeito de entorpecente no
trabalho não pode ser demitido; só pode ser advertido e, caso faça isso uma
segunda vez, deve ser encaminhado para tratamento.
A boa notícia fica por conta de que alguns governadores parecem acordar para a
possibilidade de aumentar tributos estaduais para cigarros e bebidas alcoólicas,
inclusive diminuindo os de remédios e alimentos, como política fiscal e,
indiretamente, social e de saúde pública.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 60 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"

29/10/2015 ‐ Correio da Manhã ‐ Campanha, da Associação Portuguesa de Luta Contra o Câncer
do Pulmão, apela aos jovens para deixarem vício do tabaco. "Apaixona‐te pela vida. Não fumes!
Informa‐te sobre o câncer do pulmão" é o tema da campanha protagonizada por Frederico
Morais (campeão nacional de surf), dentre outros artistas e esportistas, que deixam a mensagem
"deixa de fumar, escolhe viver a vida, a natureza, o surf, o futebol, as artes, o rugby e tantas
outras coisas saudáveis. Não pegues no cigarro. Escolhe um 'vício' saudável"
29/10/2015 ‐ IPC Digital ‐ Tabagismo passivo aumenta em até duas vezes a chance de criança ter
cáries, segundo estudo da Universidade de Kyoto, Japão, baseado em exames odontológicos de
mais de 75.000 crianças
28/10/2015 ‐ Brasileiros ‐ Nicotina bloqueia efeito de indução do sono do álcool, diz estudo da
Escola de Medicina da Universidade de Missouri, EUA. Hoje, cerca de 85% daqueles que têm
dependência do álcool também são dependentes de nicotina. Pesquisa conclui que o cigarro

corta o sono provocado pelo álcool e, por isso, ele é tão desejado na hora da bebedeira
28/10/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐ Alckmin quer ICMS maior de cerveja e cigarro, e tributo menor
de remédio. O governador envia nesta quarta para a Assembleia proposta de aumento do ICMS
da cerveja (de 18% para 25%) e do cigarro (de 23% para 30%). Mas diminui o tributo sobre
remédios (de 18% para 12%) e zera o ICMS do arroz, do feijão e da areia
27/10/2015 ‐ Click PB ‐ Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprova aumento de ICMS para
cigarros de 25% para 35% a partir de 1º de fevereiro de 2016.
27/10/2015 ‐ Agência Brasil ‐ Jovens (27,9% dos homens, entre 18 e 24 anos, e 20,4% das
mulheres na mesma faixa etária) têm comportamento de risco depois de ingerir álcool, diz
pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo, com 1.222 pessoas dos dois sexos. A análise foi feita com os
jovens depois do binge drinking (tomar quatro ou cinco doses de álcool em poucas horas).
Segundo os pesquisadores, a prática do binge drinking aumentou em 2,54 vezes o uso de drogas
ilícitas (maconha ou haxixe, cocaína, ecstasy, inalantes, anfetaminas, benzodiazepínicos e
alucinógenos, como o LSD, entre outras), após a saída da balada, entre os homens que beberam.
E aumentou em 5,8 vezes o risco de um novo episódio de uso de álcool entre as mulheres que
beberam. A amnésia alcoólica (não se lembrar do que aconteceu devido ao abuso de álcool) foi
maior entre as pessoas que tiveram concentrações de álcool no sangue equivalentes a binge
drinking. Também há um comportamento sexual de risco de 11,4% entre os homens e 6,8%
entre as mulheres que ingerem a bebida alcóolica equivalente à prática, como sexo sem
preservativo (com parceiro conhecido ou parceiro desconhecido), sexo em que houve
arrependimento posterior e sexo não consensual
26/10/2015 ‐ Revista Sábado ‐ EUA: Idade mínima para comprar tabaco pode fixar‐se nos 21
anos. A AAP (ou American Academy of Pediatrics) lançou um comunicado hoje: vai recomendar
que a idade mínima para comprar tabaco aumente para 21 anos
26/10/2015 ‐ O Correio News ‐ (Essa é boa: já existe lista de produtos cancerígenos, e subdividida
em grupos!) Presunto e salsicha entram em lista de cancerígenos junto com o tabaco. A IARC
(Agência Internacional de Pesquisa do Câncer), braço da OMS baseado na França, colocou
produtos como salsichas, linguiças, presunto e bacon em sua lista do grupo 1, que já inclui o
tabaco, amianto e fumaça de diesel, para os quais já há "evidência suficiente" de ligação com o
câncer
26/10/2015 ‐ Canal Rural ‐ Diversificação melhora a renda de produtor de fumo (primeira
reportagem em vídeo da série sobre o tabaco)
26/10/2015 ‐ Canal Rural ‐ Queda no consumo de cigarro está prejudicando fumicultores.
Agricultores estão diversificando as atividades para não terem prejuízo
26/10/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐ 3 em cada 4 brasileiros querem mais impostos na venda de
cigarro, diz Datafolha
22/10/2015 ‐ Portal Maxpress ‐ Vício de fumar potencializa nível do mau colesterol
22/10/2015 ‐ Correio de Corumbá ‐ PL que proíbe uso de cigarros e consumo de bebidas
alcoólicas nos terminais de ônibus urbanos e rodoviários é aprovada pela Câmara
22/10/2015 ‐ UOL ‐ Prisões por embriaguez ao volante mais que quadruplicam em SP. A
Secretaria de Estado da Segurança Pública informou, em nota, que "acredita que o aumento no
número de flagrantes por embriaguez está relacionado ao planejamento das Operações Direção

Segura, realizadas pelo CPTran, que previamente identifica os pontos com maior incidência de
embriaguez e direciona com mais ênfase o policiamento para esses locais"
22/10/2015 ‐ A Crítica ‐ Herança do cigarro: ex‐craque Johan Cruyff é diagnosticado com câncer
no pulmão
22/10/2015 ‐ Campo Grande News ‐ Assembleia quer destinar 3,5% do ICMS de cigarro e bebidas
para tratar usuários. Os 24 deputados estaduais vão apresentar uma emenda coletiva ao projeto
que eleva de 25 para 28% a alíquota de ICMS incidente sobre a venda de bebidas alcoólicas,
cigarros e demais produtos derivados do fumo que destina 3,5% desta receita para um fundo .
Este fundo financiaria projetos voltados ao tratamento de dependentes químicos, além de
custear entidades que atendem idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais
21/10/2015 ‐ Folha de São Paulo ‐ (É a festa total) Funcionário embriagado no trabalho não pode
ser demitido por justa causa. Empregado que aparece bêbado ou sob efeito de entorpecente só
pode ser advertido e, caso faça isso uma segunda vez, deve ser encaminhado para tratamento,
diz TST
21/10/2015 ‐ Jornal da Record ‐ Motorista que atropelou e matou operários em ciclofaixa paga
fiança e deixa cadeia
21/10/2015 ‐ Jornal Nacional ‐ Mulher que atropelou e matou dois sai da cadeia em São Paulo,
pagando fiança de R$ 15 mil e vai responder ao processo em liberdade. Vítimas pintavam uma
ciclofaixa
20/10/2015 ‐ Veja ‐ STF vai decidir, nesta quarta, poder do fisco sobre indústria tabagista. Na
lista dos 500 maiores devedores, seis são empresas do setor
19/10/2015 ‐ TVeja ‐ "É irresponsabilidade o STF querer descriminalizar todas as drogas", diz
Ronaldo Laranjeira
19/10/2015 ‐ Agência Brasil ‐ OMS pede à China para adotar lei antitabaco devido a elevado
número de mortes
19/10/2015 ‐ Jornal Opção ‐ Em vídeo, adultos riem ao dar cigarros e cerveja para criança. Dois
homens filmaram o momento, em um café na Espanha: "Isso é ser homem de verdade" (vídeo)
19/10/2015 ‐ Barbacena on Line ‐ Beber cerveja não causa dependência?
16/10/2015 ‐ UOL ‐ (Vergonha, e irresponsabilidade. Quem paga pelos danos sociais é todo o
país. E aprovado sob uma justificativa falsa: não se pode comparar o público de uma copa do
mundo com o de campeonatos nacionais) Pezão sanciona lei que libera venda de bebida
alcoólica em estádios do Rio. Na justificativa, os três deputados (autores do projeto)
argumentaram que a venda não representa um aumento no número de registros de violência
nos jogos. "Em 2014 realizou‐se a Copa do Mundo no Brasil, na qual se permitiu a
comercialização de cervejas nos estádios oficiais, não se verificando atos consideráveis de
violência, causados pelo consumo da bebida", disseram
15/10/2015 ‐ Notícias ao Minuto ‐ Nesta cidade o álcool provoca deficiências em um em cada
quatro bebês. Em reserva indiana no Nebrasca, EUA, 85% da população é alcoólatra. Uma em
cada quatro crianças nasce com síndrome do alcoolismo fetal.
15/10/2015 ‐ Info Money ‐ (Souza Cruz sai da bolsa de valores) British American Tobacco ‐ BAT
compra 90% das ações da Souza Cruz em leilão de OPA e movimenta R$ 9,33 bilhões. Pelo
acordo, a BAT precisava alcançar apenas 2/3 das ações em circulação para cancelamento do

registro da companhia
15/10/2015 ‐ Rede Brasil Atual ‐ OMS adverte: jovens europeus podem viver menos do que seus
avós; graças, sobretudo, ao aumento do tabagismo, da maior precocidade no consumo de
bebidas alcoólicas e da tendência à obesidade entre os jovens
14/10/2015 ‐ Jornal Opção ‐ (Interesse da indústria) Goiania pode ter mais lixeiras públicas com
cinzeiros
13/10/2015 ‐ Público ‐ Câncer de pulmão aumenta entre não fumantes e predomina nas
mulheres em Portugal, revela estudo do Instituto Português de Oncologia
12/10/2015 ‐ Último Instante ‐ Itália proibirá fumo em veículos com menores ou mulheres
grávidas. Para se tornar lei, o decreto precisará ser revisado pelas comissões competentes. A
ministra da Saúde afirmou que isso ocorrerá "antes do Natal". Também acabará a venda de
maços de dez cigarros, mais acessíveis para os jovens que os tradicionais, compostos por 20, que
virão acompanhados de imagens explícitas sobre as consequências de fumar, que deverão cobrir
65% da embalagem. Será sancionado o uso de aditivos e aromatizantes que tornem o consumo
do tabaco mais atrativo, assim como a venda de cigarros eletrônicos a menores de idade
12/10/2015 ‐ Porto Canal ‐ Portugueses fumam cada vez mais cedo. De acordo com um
Eurobarômetro, um quarto dos portugueses são viciados em tabaco. A maioria, 75% começou a
fumar antes dos 18 anos
12/10/2015 ‐ G1 ‐ Os componentes do cigarro e seus malefícios a saúde. Nicotina é o pior porque
é responsável pela criação do vício. Além da nicotina, existe o alcatrão, que provoca manchas na
pele, nos dentes e nos dedos indo se depositar nos pulmões, deixando‐os com uma cor castanha
escura, estando relacionados ao câncer de pulmão, bexiga, vias aéreas e brônquios. O alcatrão
possui cerca de 43 substâncias cancerígenas. Os metais pesados encontrados no cigarro como o
polônio o níquel são extremamente prejudiciais ao organismo. Já os metais tóxicos como o
arsênio e o acetato de chumbo são igualmente tóxicos e se depositam no fígado e nos rins
12/10/2015 ‐ Correio Braziliense ‐ (É bom lembrar todo o mês) Consumo total do álcool no Brasil
é 40% maior do que a média mundial. Segundo o estudo, estima‐se que, no mundo, indivíduos
com 15 anos ou mais consumiram cerca de 6,2 litros de álcool puro em 2010, o equivalente a
13,5g por dia
09/10/2015 ‐ Brazilian Voice ‐ Condado de Essex, em New Jersey, EUA, proíbe fumo em parques
públicos
09/10/2015 ‐ Diário Digital ‐ Bruxelas aprova especificações de advertências de saúde nos maços
de tabaco para a Comunidade Europeia
08/10/2015 ‐ Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul ‐ Lei antifumo: MPT em Santa
Cruz do Sul fiscaliza estabelecimentos do Município. Oktoberfest também deverá ser
inspecionada, pela Prefeitura, seguindo recomendação do MPT
08/10/2015 ‐ Isto É Dinheiro ‐ Mortes por tabagismo na China alcançarão 2 milhões ao ano em
2030
04/10/2015 ‐ Diário dos Campos ‐ Ingestão de álcool pode desencadear lesões no fígado e até a
morte, mostram estudos
03/10/2015 ‐ Dinheiro Vivo ‐ Menos cigarros vendidos, mas a um valor mais elevado em Portugal

03/10/2015 ‐ Folhamax ‐ Alcoolismo: "O mal do século"
01/10/2015 ‐ Exame ‐ Paris começa a multar a partir de hoje quem jogar cigarro no chão, com 68
euros (cerca de R$ 310)
01/10/2015 ‐ Público ‐ Inglaterra proíbe a partir de hoje fumar em carros com crianças. Inglaterra
proíbe a partir de hoje fumar em carros com crianças. O fumo passivo aumenta o risco de asma e
outras doenças respiratórias nas crianças e custa 23 milhões de libras (31 milhões de euros) por
ano ao serviço nacional de saúde britânico
01/10/2015 ‐ Antena Lusa ‐ (Exemplo) Inglaterra e País de Gales vão proibir presos de fumar. Lei
entra em vigor a partir de janeiro de 2016
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