
 
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

Lei nº 9294/96 - Art. Art. 3º  É vedada, em todo o território nacional, a 
propaganda comercial de cigarros (...) com exceção apenas da exposição dos 
referidos produtos nos locais de vendas (Redação dada pela Lei nº 12.546/2011): 

 

O escárnio venceu o cinísmo: 

 

  



Padaria em São Paulo, 29/11/2015. 

Abaixo, notícias do mês, das quais destacamos a adoção pela França da 
embalagem genérica dos maços de cigarro; o vídeo do Inca comemorativo dos 10 
anos de ratificação da Convenção Quadro no Brasil, que reconhece que (a 
implementação do tratado internacional) continua; e o vídeo divulgado pela Rede 
TV, no qual um garoto de 10 anos pede para pessoas acenderem seu cigarro, 
com um final tão surpreende quanto o que divulgamos em 31/08/2015. 

Boa leitura. 

Silvio Tonietto 
Diretor-Geral 

 

Pare de Fumar! 
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar" 

www.paredefumaragora.com.br 

Mais de 63 mil views no youtube 
"30 minutos que valem uma vida" 

 

 

27/11/2015 - Notícias ao Minuto - Homem morre com líquido usado em cigarros eletrônicos. 

Trabalhador da BBC foi encontrado em casa pela namorada, ele tinha misturado nicotina líquida 

com álcool 

26/11/2015 - Euro News - França: Maços de tabaco passam a ser iguais, passando a ter o mesmo 

tipo de formato, cor e sem qualquer logótipo no exterior. A marca aparece mas em letras 

pequenas. A medida, aprovada esta quarta-feira pelo Parlamento gaulês, entre em vigor em 

maio de 2016 

25/11/2015 - Valor Econômico - (Alô Congresso Nacional!) STJ diz que taxa e multa para cerveja 

são ilegais. A Receita Federal cobra dos fabricantes R$ 0,03 por unidade de cerveja produzida. Na 

decisão de ontem, para a qual cabe recurso, o STJ considerou esse pagamento uma taxa com 

natureza tributária. Por isso, teria que ser estabelecida por lei, e não por uma Instrução 

Normativa 

25/11/2015 - G1 - Governador de São Paulo sanciona lei que aumenta o ICMS sobre cerveja e 

cigarro em SP. Imposto sobre bebida alcoólica passa para 20%; e de cigarro, para 30%. Lei 

determina ainda redução da alíquota para medicamentos genéricos 

25/11/2015 - ECB Rádio - A indústria do tabaco estimula as crianças a fumarem? 

23/11/2015 - UOL - Deixar adolescente experimentar álcool e cigarro é estratégia perigosa. 

"Quanto mais cedo a pessoa utiliza a droga, mais ela corre o risco de dependência", diz 

psiquiatra 

23/11/2015 - Campo Grande News - O governo de MS aumentou o ICMS do cigarro de 25% para 

28%. Alta do ICMS dobrará contrabando do cigarro? Diferente da população de São Paulo e dos 

outros Estados vizinhos, a de nosso Estado não é uma grande consumidora dos cigarros 

contrabandeados, conhece sua péssima qualidade e teme seus potenciais efeitos maléficos. 

Somos o corredor do contrabando e não os consumidores 

23/11/2015 - Charge.com - Assembleia Legislativa de Minas Gerais adere à campanha "Cerveja 

Também é Álcool" 



19/11/2015 - Vilaverde.net - (Exemplo para outros países) "Domicílios sem fumo" passou por Vila 

Verde, Portugal. Com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Não Fumante, a Universidade do 

Minho, em parceria com o Município, realizou uma sessão de esclarecimento/formação sobre o 

Programa Domicílios sem Fumo, no salão nobre da Câmara Municipal. "Trata-se de um programa 

a implementar junto dos docentes e discentes do 4º ano de escolaridade das escolas do 

Concelho e cujo objetivo é proteger as crianças do fumo ambiental do tabaco (em casa e no 

carro)", indicou um dos responsáveis da iniciativa. A iniciativa integrou a assinatura de um 

Protocolo entre a referida Universidade, o Município e os Agrupamentos de Escolas, oficializando 

o seu desenvolvimento 

19/11/2015 - Veja - Agora é oficial: cerveja e cigarro ficarão mais caros em SP. Assembleia 

Legislativa aprovou aumento da alíquota da bebida, de 18% para 20%, e a do cigarro, de 25% 

para 30% 

18/11/2015 - Boa Informação - Propaganda de cerveja poderá sofrer restrições como cigarro 

18/11/2015 - IPC Digital - Casal é preso por postar vídeo em rede social forçando uma criança de 

2 anos a fumar cigarro 

18/11/2015 - Rádio Horizonte Algarve - Famílias de Castro Marim, em Portugal, ganham 360 mil 

euros-ano com Programa de Combate ao Tabagismo 

18/11/2015 - IG - Doença provocada por cigarro vai ser uma das que mais mata até 2020. 

Problema pulmonar leva à limitação para exercícios físicos, como subir escadas, caminhar, trocar 

de roupa e até comer. fumaça do cigarro é a principal responsável pela doença (cerca de 90% 

dos casos) e de 85% das mortes que provoca, segundo o Ministério da Saúde 

17/11/2015 - Notícias ao Minuto - Conheça três terapias para deixar o vício no cigarro: 

acupuntura a laser, hipnoterapia e life coaching 

17/11/2015 - Exame - Fumar acelera envelhecimento do cérebro, diz estudo da Universidade de 

Edimburgo, no Reino Unido, analisando dados de ressonâncias magnéticas de 504 homens e 

mulheres de uma idade média de 73 anos, metade dos quais eram fumantes ou ex-fumantes 

17/11/2015 - Açoriano Oriental - Um ano depois do 'boom' dos cigarros eletrônicos, que chegou 

a ter 300 mil vaporeadores, estima-se que só 5 mil 'vaporeiem' em Portugal 

17/11/2015 - Jornal Nacional de Seguros - Tabagismo é responsável por 90% dos casos de DPOC 

e por cerca de 85% das mortes pela doença, de acordo com o Ministério da Saúde 

17/11/2015 - Observador - Fumar faz mal à pele. Mas quão mal faz realmente? Segundo a 

organização ASH (Action on Smoking & Health) os fumantes de 40 anos têm tantas rugas quanto 

os não fumantes de 60 

16/11/2015 - Gospel Prime - Educação religiosa na infância afasta jovens do alcoolismo e drogas, 

comprova estudo feito por pesquisadores de diferentes universidades apresentado em 

congresso acadêmico sobre superação de vícios, na Chester University, Reino Unido 

16/11/2015 - Rádio Renascença - (Interessante coletânea dos avanços legislativos antitabagistas 

de países da comunidade europeia) Proibido fumar. Europa passou 11 anos aprovando leis 

contra o tabaco 

16/11/2015 - Calendarr Portugal - Dia Mundial do Não Fumante comemora-se anualmente em 

17 de novembro. É um dia de reflexão mas também de ação, podendo ser o dia ideal para se 

decidir a deixar de fumar 

16/11/2015 - Gazeta do Rossio - Maioria dos jovens portugueses começa a fumar na escola. 21% 

dos jovens que fumam afirmam ter começado a fumar entre os 12 e os 13 anos, no seio escolar, 



principalmente as meninas, revela estudo desenvolvido pela Delegação de Coimbra da Fundação 

Portuguesa do Pulmão e pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, envolvendo 

3.289 alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade 

13/11/2015 - Alagoas 24 horas - Justiça reverte decisão que proibia entrada de cigarros no 

sistema prisional. Agentes penitenciários discordam. De acordo com o Sindicato dos Agentes 

Penitenciários de Alagoas (Sindapen), o Poder Judiciário interfere na administração do Executivo 

em decidir sobre o banimento do fumo nos presídios. "Na realidade o Estado tenta diminuir a 

entrada de produtos externos, mas o juiz foi infeliz e precipitado. Se formos nos basear nessa 

decisão deve-se então liberar o álcool e a bebida. A recomendação é que o fumo seja restrito 

somente a parte externa das unidades. Entretanto, os agentes penitenciários dizem que vão 

recorrer da decisão. "O que deixa a gente indignado é sobre a corrupção do funcionário público e 

que passa por cima de uma portaria que tem como base uma Lei Federal. Então exigimos 

respeito e vamos acionar ele judicialmente também", diz o diretor financeiro do Sindapen 

13/11/2015 - Brasileiros - Alcoolismo é razão para a microcefalia 

13/11/2015 - Yahoo - Cigarro eletrônico explode no rosto de homem nos EUA. Sua esposa diz 

que ouviu um barulho semelhante ao de um tiro e viu as chamas: "Foi aí que olhei e vi meu 

marido curvado dentro da garagem, tentando respirar, e ele nem conseguia falar comigo". Além 

de queimaduras na boca, garganta e na mão, o norte americano Josh Swartz também ficou com 

os lábios muito danificados e dentes despedaçados. Este caso é apenas a mais recente de muitas 

notícias negativas relacionadas à indústria do cigarro eletrônico. De acordo com a Reuters , um 

estudo publicado nesta semana descobriu que jovens que usam cigarros eletrônicos possuem 

uma chance 30% maior de ter problemas respiratórios como tosse ou muco quando comparados 

com pessoas que nunca o usaram. "Os cigarros eletrônicos certamente não são inofensivos, e 

sérios problemas de saúde relacionados ao uso no longo prazo provavelmente serão 

identificados com o tempo," diz o autor do estudo. E o pior é que a ideia de banir a venda de 

cigarros eletrônicos para adolescentes também não parece tão boa: outro estudo recente 

descobriu que quando pessoas com menos de 18 anos não são autorizadas a comprar cigarros 

eletrônicos, o número de fumantes tradicionais nesta faixa etária aumenta, de acordo com a 

Medscape 

13/11/2015 - Terra - 8 mais o cigarro: veja 9 gatilhos da depressão 

13/11/2015 - Agência Paraná - Livro "35 Anos de História da Luta Contra o Tabagismo no Paraná" 

é apresentado à sociedade médica 

13/11/2015 - El País - Por que meus amigos acabam chorando quando bebem 

12/11/2015 - UOL - (Quem sabe agora haja justiça) Tio de jovem morto em atropelamento, que 

em 2011 virou símbolo do combate à embriaguez ao volante depois de ser morto na Vila 

Madalena, vai julgar cassação de CNH por embriaguez 

12/11/2015 - Expresso - Americanos podem ser proibidos de fumar dentro das suas casas. A 

concretizar-se a alteração legislativa irá afetar os fumantes que vivem em casas estatais nos EUA 

11/11/2015 - Senado Federal - Aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) proibição do fumo em parques infantis, estádios e ginásios 

11/11/2015 - Youtube (INCA) - 10 anos no Brasil da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco 

11/11/2015 - Prefeitura de Embu das Artes - (Centenas, por dia!) Alcoolismo e os efeitos para a 

saúde pública. Os dois Pronto-Socorros, "Central" e do "Vazame", recebem centenas de 

pacientes por dia para atendimento de urgência ou emergência, entre eles, pessoas que chegam 

até lá vitimadas pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas. Os finais de semana ou feriados são os 



dias de maior incidência de atendimentos a etilistas (consumidor excessivo de álcool) que 

geralmente são levados aos pronto-socorros por conhecidos, familiares ou pelo SAMU 

11/11/2015 - Folha de São Paulo - Delegado da Polícia Civil, lotado na presidência da Assembleia 

paulista, faz lobby para barrar aumento de ICMS de cerveja e cigarro do governo Alckmin, 

distribuindo a empresários do setor, em audiência pública sobre a proposta, documento 

contrário à medida produzido pela Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do 

Estado de São Paulo, presidida por seu pai 

10/11/2015 - Mídia News - (Vídeo tão bom quanto o da notícia de 31/08/2015) Garoto de 10 

anos pede para pessoas acenderem seu cigarro em teste polêmico. Algumas pessoas se recusam, 

outras ficam irritadas, mas o mais surpreendente é que alguns testados acendem o cigarro. Ao 

final, o garoto encontra um homem que perdeu sua voz devido ao vício em nicotina. Ele fala com 

a criança através de um aparelho eletrônico e seu depoimento com certeza vai te emocionar 

10/11/2015 - Saúde 247 (Le Figaro) - Asma: quando a avó fumou, os netos tossem. De acordo 

com pesquisadores australianos, analisando um registro sueco reunindo os dados de quase 

45.000 mulheres entre 1982 e 1986, crianças cujas mães foram expostas ao tabagismo quando 

no útero têm de 10 a 20% mais probabilidades de se tornarem asmáticas, mesmo se suas mães 

não fumaram durante a gravidez 

09/11/2015 - Local.Portugal - Tabaco na gravidez: Nicotina atinge concentrações no feto 15% 

superiores às do sangue materno, dá a conhecer estudo divulgado hoje no XXXI Congresso de 

Pneumologia em Portugal 

06/11/2015 - Diário de Notícias - 50 mil fumantes vão ser tratados através do telefone em 

Portugal. Consultas para deixar de fumar têm listas de espera de vários meses. O 

acompanhamento deverá ser feito durante um ano, em oito consultas telefónicas: as primeiras 

sete ocorrem durante três meses e uma última um ano após a primeira, para averiguar se o 

utente deixou efetivamente de fumar 

06/11/2015 - Diário de Notícias - Como deixar de fumar em cinco passos 

05/11/2015 - Jornal Dia a Dia - TABAGISMO: Ministério da Saúde celebra dez anos de iniciativa 

para combater o fumo 

05/11/2015 - A Crítica - Emenda ao Projeto de Lei do governador Geraldo Alckmin prevê que 

parte do ICMS de bebidas e cigarros seja destinado a hospitais especializados no tratamento de 

câncer. "Alguns tipos de câncer, como o de pulmão e fígado, por exemplo, são em grande parte 

causados pelos malefícios do consumo do fumo e das bebidas alcoólicas. Portanto, nada mais 

justo que aplicar parte deste tributo em hospitais especializados nesta doença", explicou o líder 

de partido que propôs a emenda 

04/11/2015 - UOL - Dependência de tabaco na adolescência deve ser tratada como a de drogas, 

aponta estudo da Universidade da Geórgia, EUA, pesquisando tratamentos definitivos para largar 

o vício em adolescentes e jovens adultos, de 12 a 28 anos 

03/11/2015 - Veja - Um mês sem álcool faz muita diferença para o organismo. Estudo da 

Associação Americana para o Estudo de Doenças do Fígado, EUA, mostrou que quatro semanas 

de abstinência de bebidas alcoólicas traz benefícios para o sono, concentração, fígado -- além de, 

claro, ajudar a perder peso 

02/11/2015 - Público - Maços de tabaco de Portual passam a ter em janeiro o número da Linha 

Saúde 24 

01/11/2015 - Observador - Cigarros eletrônicos podem estar associados ao consumo de álcool, 

revela estudo realizado pela Universidade de Indiana e pela Universidade Purdue, em 



Indianopolis, EUA, com dois grupos, um de 692 e outro de 714 pessoas 

01/11/2015 - Notícias ao Minuto - Homem em coma após explosão de cigarro eletrônico. Este é 

mais um caso, depois de ter sido noticiado o caso de uma outra norte-americana que sofreu 

queimaduras provocadas pelo dispositivo. Um homem inglês ficou também ligado a um tubo de 

oxigênio após o cigarro eletrônico que fumava ter explodido 

 

www.amata.org.br 

  

  

  

  

  

 


