
 
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

NOSSOS PEDIDOS PARA 2016 

Um STF acrônico, um MPF atuante e Dilma fora. 

1 - Que o Plenário do STF inclua em pauta o julgamento da constitucionalidade 

da Resolução da ANVISA que proibiu aditivos no tabaco, em grande parte 

cancerígenos, na fila há vergonhosos 3 anos e 2 meses (ADI 4874);  

2 - Que o Ministério Público Federal tome alguma atitude em relação aos 

prejuízos previdenciários causados ao Brasil pelas tabaqueiras nacionais, 

conforme nossa representação de 29/05/2015; e 

3 - Que finalmente a governante federal que demorou três anos para 

regulamentar a atual lei antifumo, enquanto 8 estados e dezenas de municípios 

já adotavam ambientes 100% livres da fumaça do tabaco independentemente de 

lei nacional; que só a regulamentou porque o Ministério Público de São Paulo, 

através de uma representação da Amata, obrigou as tabaqueiras a cumprirem 

outra determinação da lei, qual seja, de proibição de publicidade nos pontos de 

venda; que assim que assumiu seu primeiro mandato revogou o fim do subsídio 

de energia elétrica de até 60% aos cultivadores de tabaco, alterando resolução 

da Anatel que seguia orientações da Convenção Quadro para Controle do Tabaco 

- CQCT; cujo seu criador foi o grande responsável pelo aumento do 

financiamento imoral do BNDES com a cadeia do fumo de R$ 8 milhões para R$ 

116 milhões no período de 2001 e 2010, já sob a égide da CQCT - tudo conforme 

nossos resumos de notícias de novembro/2014 e julho/2015 -; dentre inúmeras 

outras ações ou omissões noticiadas no decorrer do ano, seja, 

definitivamente, impedida de causar malefícios à saúde dos brasileiros. 

Abaixo, notícias do mês, das quais destacamos a afronta à Saúde Pública da 

Philip Morris, que não indeniza os consumidores do seu produto, gastando 

fortunas com escritórios de advocacia, e ainda vai investir R$ 168 milhões em 

projeto de tabaco no oeste da Bahia.  

Boa leitura e bom 2016. 

Silvio Tonietto 
Diretor-Geral 

 

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

www.paredefumaragora.com.br 

65 mil views no youtube * 
"30 minutos que valem uma vida" 

 

  



 

* Últimos comentários: 

Adriano Rogerio 2 dias atrás - Ótimo. 
Mauro Palhares 1 semana atrás - Gostei muito. Paro de fumar hoje. Pelo menos por 24 hs. Depois renovo os 

votos. 

Traina 2 semanas atrás - Agradeço pelo video, ajudou muito. 

Rodrigo Reis 4 semanas atrás - Hj eu estou em um processo bastante ruim q é deixar de fumar! Mas 
hj uma criança abriu os meus olhos de verdade!!! Fui comprar apenas 1 cigarro pra poder passar 
aquela vontade louca, daí quando chego na frente do mercadinho e peço um cigarro, um garoto q 
estava ali comprando um doce me falou... ecaaa cigarro é podre sabia ?? (...) Daí estou aqui 
olhando vídeos pra poder me livrar desse vício q é uma besteira pra quem n fuma, mas pra quem 
convive desde q nasceu com fumante é bastante difícil!! Mas estou decidido e dessa vez já 
parei!!! 

  

Notícias: 

  

28/12/2015 - O Estado de São Paulo - Uruguai promulga lei que zera nível de álcool permitido 

para motoristas 

27/12/2015 - Brasil 247 - (Le Figaro) Cigarro. A indústria do tabaco foca nos jovens. Os mais 

sofisticados - e eficazes - métodos de marketing são postos em ação pelos fabricantes de cigarro. 

Objetivo: seduzir e convencer os mais jovens, vistos como futuros clientes de longo prazo 

26/12/2015 - UOL - (É bom divulgar, pois a maioria começou com o tabagismo) Campanha contra 

uso de maconha retrata usuário como bicho-preguiça 

24/12/2015 - Diário do Sertão - (Assim como sugerido em relação à ditadura pela Comissão da 

Verdade, todos os nomes relacionados ao tabaco deveriam ser alterados!) Premonição: Antiga 

"Pedra do Fumo", cidade do Sertão muda nome após sugestão de Frei Damião: "Ele disse que 

fumo terminaria em fumaça" 

23/12/2015 - Isto É Dinheiro - Advogada de Tribunal de Justiça da UE considera válida diretriz 

sobre tabaco. Em suas conclusões apresentadas nesta quarta-feira, a advogada Juliane Kokott, 

cujas opiniões não são vinculantes, mas que o tribunal segue, em regra geral, estimou que "a 

nova diretriz da UE de 2014 sobre o tabaco foi adotada licitamente", razão pela qual "é válida". 

Esta diretriz europeia se propõe a harmonizar a partir de 2016 nos Estados membros da UE as 

disposições que regem sobre a composição dos cigarros, a apresentação dos pacotes, a venda de 

tabaco de um país a outro e os cigarros eletrônicos. Kokott estima que a decisão do legislador 

que impôs estas normas são proporcionais. A diretriz também definiu para 2020 o fim da venda 

de cigarros mentolados 

19/12/2015 - G1 - Paraibano, usando os estudos do mestrado, cria jogo que alerta sobre perigos 

do tabagismo. Intenção é servir de orientação para os mais jovens, diz desenvolvedor. Jogo já 

está sendo usado em escolas da Paraíba 

18/12/2015 - RedeTV! - Adolescentes estão fumando mais maconha do que cigarro, aponta 

pesquisa do National Institute on Drug Abuse (NIDA), EUA 

18/12/2015 - The Guardian - Austrália vence batalha contra Phillip Morris nas embalagens 

padronizadas (sem tradução) 

17/12/2015 - Luxemburger Wort - Cigarro eletrônico vai ser proibido em locais públicos. Com a 

aplicação da diretiva Europeia, o Governo tem agora uma base legal para proibir o cigarro 



eletrônico, medida que deverá entrar em vigor até 20 de Maio de 2016 

17/12/2015 - Observador - Maioria dos casos de câncer deve-se a fatores externos. E pode ser 

evitada. Um novo estudo, da Universidade Stony Brook em Nova York, EUA, contraria trabalhos 

anteriores e atribui a responsabilidade maior do desenvolvimento do câncer a fatores externos 

tais como o tabaco ou o álcool. Por isso, poderiam mesmo ser evitados 

16/12/2015 - BBC Brasil - Pesquisa liga fumo à menopausa precoce. O estudo que envolveu 79 

mil mulheres - analisando dados do Women's Health Initiative, uma ampla pesquisa sobre saúde 

da mulher nos EUA -, mostrou que aquelas que fumavam desde os 15 anos entraram na 

menopausa em média 21 meses mais cedo do que as não-fumantes 

14/12/2015 - Gshow - Ana Maria diz que deixou o cigarro após descobrir início de câncer no 

pulmão: 'Terrível' (vídeo) 

14/12/2015 - Correio Braziliense - #EssaM_Mata: como o cigarro estraga sua saúde mais do que 

você pensa 

11/12/2015 - Jornal da Mídia - (Afronta à Saúde Pública) Philip Morris vai investir R$ 168 milhões 

em projeto de tabaco no Oeste da Bahia 

11/12/2015 - Governo do Rio de Janeiro vai promover aumento do ICMS para cerveja, cigarro e 

luz 

10/12/2015 - Jornal Floripa - Acesso ao uso de entorpecentes começa antes dos 12 anos de idade 

em Joinville, SC, mostra estudo realizada com mais de 8,8 mil alunos e quase 500 pais da rede 

pública de educação da cidade. O álcool, o cigarro, a maconha, o LSD e o ecstasy são as drogas 

mais consumidas pelos estudantes das escolas públicas de Joinville 

10/12/2015 - A Tribuna - (Jogando o jogo da indústria do tabaco) Pontos de ônibus e orla da 

praia em Santos passam a contar com bituqueiras 

09/12/2015 - Notícias do Dia - Adolescentes são envenenados por nicotina em plantações de 

tabaco nos EUA, aponta a organização Human Rights Watch 

09/12/2015 - Diário da Manhã - Úteros contra o álcool 

08/12/2015 - Olhar Digital - Pesquisa mostra que cigarros eletrônicos causam danos aos 

pulmões. A equipe de Harvard fez o teste em 51 tipos e sabores de e-cigarros e modelos líquidos 

das marcas líderes, encontrando os compostos diacetil, acetoína ou 2,3-pentanodiona em 47 

deles, e outras substâncias cancerígenas, como o formaldeído. O estudo também revelou que o 

consumo desse tipo de cigarro triplicou entre 2013 e 2014 entre jovens nos EUA, passando de 

660 mil para 2 milhões 

07/12/2015 - Correio de Corumbá - Vereador apresenta projeto que dispõe obrigatoriedade na 

divulgação de tratamento gratuito à dependentes do tabaco no SUS 

07/12/2015 - Tribuna Hoje - Ação conjunta mostra perigos causados pelo consumo do cigarro em 

restaurantes de Maceió 

06/12/2015 - Agência Brasil - População apoia que indústrias que causam mal à saúde ressarçam 

o SUS, diz ONG 

06/12/2015 - R7 - Fumante quase fica paralisado após cigarro eletrônico explodir em sua boca. 

Acidente foi tão grave que o norte-americano teve o pescoço quebrado 

05/12/2015 - IPC Digital - Japão quer aumentar imposto do cigarro para mais de 65% 

04/12/2015 - Veja - A atividade física intensa pode estimular o consumo de bebidas alcoólicas, 



mostra estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, EUA 

04/12/2015 - Terra - 17 coisas que só quem odeia cigarro vai entender 

02/12/2015 - Folha do Mate - (Notícia recorrente. O Poder Público a serviço da indústria do 

tabaco) Bombeiros atendem a queima de duas estufas no interior de Venâncio. Em safras 

anteriores, os primeiros sinistros costumavam acontecer já no mês de outubro. Mais anormal 

ainda é que as duas queimas de ontem foram registradas quase que simultaneamente, mas em 

localidades distantes cerca de 15 quilômetros da sede dos bombeiros 

02/12/2015 - SATC - Pesquisa aponta queda de 46% de produtores de fumo nos últimos cinco 

anos em Maracajá, SC 

02/12/2015 - Portal de Notícias do Senado Federal - Senado aprova lei que torna crime fumar em 

carro com criança ou gestante. Punição é de até quatro anos de cadeia. Projeto segue para a 

Câmara 

01/12/2015 - Portal Nacional de Seguros - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool - CISA 

oferece importantes orientações para prevenção de recaídas no uso de álcool com a chegada das 

festas de fim de ano 

01/12/2015 - Jornal do Brasil - Usuários de cigarro sem fumaça estão mais propensos a 

desenvolverem doenças crônicas, afirmam cientistas do Centro de Produtos de Tabaco para o 

Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, em uma pesquisa realizada com mais de 23 mil 

adultos através de amostras de sangue e urina dos voluntários 

01/12/2015 - Jornal de Notícias - Jovens dos países mais pobres são mais vulneráveis à 

propaganda de cigarro, e correm o perigo de serem fumantes precoces, alerta hoje (1º) estudo 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). O estudo, que começou em 2005, é o primeiro a 

comparar os níveis de publicidade das empresas em 16 países 

01/12/2015 - Reuters Brasil - Souza Cruz sai na 1ª prévia do Ibovespa. A primeira versão da nova 

composição do índice de referência do mercado acionário brasileiro excluiu os papéis da 

fabricante de cigarros Souza Cruz 

 

www.amata.org.br 

  

  

  

 


