
 
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

BOAS NOTÍCIAS: SÓ LÁ FORA. 

Neste mês, o Turquemenistão, uma república independente da antiga União 
Soviética, tornou-se o segundo país do mundo a proibir totalmente o tabaco. 
Embora seja, assim como o Butão, de maioria muçulmana, e de possuir um 
presidencialismo vitalício, é de se levar em conta tratar-se de um país de regime 
democrático. 

E a Corte Constitucional francesa validou a lei que determina a adoção de 
embalagens padronizadas a partir de maio/2016. No mesmo sentido, a Corte 
Constitucional da Austrália proferiu decisão em 2012. Com isso, a França será o 
quarto país a introduzir essa medida. Na Austrália, vigora desde dez/2012, e 
Irlanda e Reino Unido passarão a adotá-la neste ano. Outros países discutem a 
medida, como Noruega, Nova Zelândia, África do Sul, Turquia e Brasil. 

No Brasil, infelizmente, nossos deputados e senadores são omissos, ou 
procrastinam o andamento, em relação a medidas a favor da saúde pública em 
face do tabaco; e o STF, vergonhosamente - através da Min. Rosa Weber, uma 
dos três indicados ao prêmio Personalidade sem Visão de outubro de 2015, 
concedido pela mídia -, continua, inescrupulosamente, adoecendo e matando as 
presentes e futuras gerações, ao ser o único responsável pela inserção de 
aditivos no tabaco, em grande parte cancerígenos, e ampliando o rombo da 
previdência pelas aposentadorias e pensões geradas pelas mortes e doenças 
tabaco relacionadas, ao engavetar o julgamento da ADI 4874, numa clara e 
inconstitucional interferência da ação do Poder Executivo pela morosidade de sua 
atuação. 

Abaixo, notícias do mês, das quais destacamos a nova fase da Campanha da 
NEOGAMA para a ADESF (Associação de Defesa da Saúde do Fumante), 
num video de portadores de laringe eletrônica, seguindo a tendência de outras 
campanhas, como noticiou a AMATA neste resumo em novembro de 2015; além 
das recorrentes notícias de explosões de cigarros eletrônicos. 

Boa leitura. 

Silvio Tonietto 
Diretor-Geral 

 

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

www.paredefumaragora.com.br 
68 mil views no youtube * 

"30 minutos que valem uma vida" 
 

   



* Últimos comentários: 

vitor fonseca 3 semanas atrás - estou a 8 dias sem fumar! esse video ajudou mto@ 

 

Notícias: 

 30/01/2016 - Correio do Estado - Imposto extra (1%) do ICMS em bebidas e cigarros bancará 

projetos em Mato Grosso do Sul. Projeto de lei, apresentado nesta sexta-feira (29), prevê 

repasse médio de R$ 10 milhões a iniciativas destinadas a deficientes, recuperação de 

dependentes químicos e acolhimento de idosos 

28/01/2016 - O Antagonista - Votenaweb: é proibido fumar? O site Votenaweb colocou em 

votação pública o projeto de lei que "proibirá as pessoas de fumarem em locais destinados à 

prática de lazer e esportes, como parques e praças na cidade de São Paulo". O Antagonista é a 

favor: ninguém é obrigado a engolir fumaça expelida pela boca ou o nariz de outra pessoa. Soou 

nojento? É nojento, além de fazer mal à saúde. Para votar, clique no link abaixo e ajude 

28/01/2016 - Maxpress - CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool) lista 10 danos à 

saúde relacionados ao alcoolismo 

28/11/2016 - Portal Vox - Projeto de lei quer proibir o uso de cigarro em ambientes ao ar livre na 

cidade de São Paulo. Proposta também prevê assistência terapêutica para quem pretende parar 

de fumar 

27/01/2016 - Folha do Mate - (Notícia recorrente) Bombeiros atendem a 10ª queima de estufa 

da safra de tabaco (só) em Venâncio Aires 

26/01/2016 - Observador - Fumar e deixar de fumar. Para os fumantes só há dois medos mortais: 

ter câncer e parar de fumar! Como têm tanto medo de um como de outro, perpetuam o impasse 

por não conseguirem decidir qual dos dois travar primeiro 

26/01/2016 - Inteligemcia - Nova ação da ADESF surpreende jovens fumantes. Campanha da 

NEOGAMA utiliza vídeos de portadores de laringe eletrônica para desestimular novas adesões ao 

vício do cigarro (reprodução/Youtube). Dando sequência à campanha iniciada em dezembro de 

2015, a NEOGAMA põe no ar a segunda fase da ação criada para a ADESF (Associação de Defesa 

da Saúde do Fumante), para sensibilizar novos fumantes sobre os malefícios do cigarro. O 

objetivo principal continua sendo evitar a adesão de novas pessoas a este vício 

26/01/2016 - Diário Catarinense - (Jogando o jogo da indústria do tabaco) 195 bituqueiras serão 

instaladas em Florianópolis, SC 

26/01/2016 - UOL - Deixei de gastar R$ 40 mil depois de parar de fumar, há 10 anos 

26/01/2016 - IG - cigarro atrapalha a recuperação das células de defesa, mostra estudo da Escola 

de Medicina da Universidade de Leeds, Reino Unido, publicado nesta terça-feira. As fumantes 

tiveram apenas 50% de recuperação, contra 80% das não-fumantes. Não se esperava que o 

cigarro poderia influenciar tão fortemente a dinâmica da recuperação do sistema imune após 

quimioterapia, disse o lider do estudo 

24/01/2016 - Notebook Barato - Governo português quer mais receitas do imposto do selo, 

produtos petrolíferos e tabaco Notebook Barato 

24/01/2016 - Agência Brasil - Alegria Sem Ressaca prega carnaval sem drogas e sem excesso de 

álcool 

23/01/2016 - R7 - (Notícia recorrente) Mulher tem pálpebra destruída após cigarro explodir em 

seu rosto 

22/01/2016 - IG - (Notícia recorrente) Homem perde dentes após cigarro eletrônico explodir em 



sua boca 

22/01/2016 - Boa Informação - 4 falcatruas escandalosas que foram expostas ao longo da 

História: 1 - O Estudo da Sífilis de Tuskegee; 2 - A dúvida sobre os efeitos prejudiciais do tabaco; 3 

- O Caso Watergate; e 4 - O Ford Pinto 

21/01/2016 - G1 - USP estende proibição de bebidas e festas para medicina e direito. Faculdades 

ficam fora do campus, onde veto já existe desde 2015. Reitoria promete responsabilizar 

organizadores caso descumpram regras 

21/01/2016 - Terra - Por que o álcool afeta o seu comportamento? distorção na percepção, a 

capacidade de discernimento é perturbada, a concentração diminui... 

21/01/2016 - Conseil Constitutionnel du France - Conselho Constitucional francês validou a lei 

que determina a adoção de embalagens padronizadas, a partir de maio/2016. No mesmo 

sentido, a Corte Constitucional da Austrália proferiu decisão em 2012. Com isso, a França será o 

quarto país a introduzir essa medida. Na Austrália, vigora desde dez/2012, e Irlanda e Reino 

Unido passarão a adotá-la neste ano. Outros países discutem a implementação da medida, como 

Brasil, Noruega, Nova Zelândia, África do Sul e Turquia (sem tradução) 

19/01/2016 - RTP Notícias - Tabaco envelhece a pele. Os fumantes de 40 anos têm tantas rugas 

como as pessoas de 60 que não fumam (vídeo) 

19/01/2016 - Diário de Notícias - Venda de tabaco banida no Turquemenistão. As lojas 

apanhadas a vender cigarros arriscam-se a pagar uma multa equivalente a 1500 euros. Fontes 

confirmaram à BBC que de fato os maços de cigarro desapareceram das prateleiras. O 

Turquemenistão não é o primeiro país asiático a banir a venda de tabaco. Em 2004, o Butão 

baniu a venda 

19/01/2016 - RTP Notícias - Tailândia apresenta acusação formal contra tabaqueira Philip Morris 

por evasão fiscal. Segundo as autoridades lacais, oito dos executivos da tabaqueira norte-

americana fizeram declarações falsas entre 2003 e 2006 

18/01/2016 - Portal Nacional de Seguros - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool - CISA 

oferece dicas de como conversar com um alcoolista para ajudá-lo 

18/01/2016 - O Progresso - Tentativas frustradas. Dentre os crimes em que as leis brasileiras não 

têm conseguido se impor está o de embriaguez ao volante 

18/01/2016 - Folha do Mate - (Notícia recorrente) Bombeiros combatem incêndio em estufa de 

fumo. Essa é a oitava estufa de fumo da atual safra 

18/01/2016 - Notícias ao Minuto - É por isto que há quem não queira casa onde moravam 

fumadores. Estudo, publicado na revista Nicotine & Tobacco Research, alerta que os resíduos de 

tabaco que um antigo morador deixa na casa podem afetar os novos inquilinos 

18/01/2016 - Correio da Manhã - Cigarros queimados no Turquemenistão. Presidente quer 

erradicar o vício à força. Centenas de maços de tabaco foram queimados em público pelas 

autoridades do Turquemenistão, no âmbito de uma campanha para acabar com o consumo de 

tabaco no país 

17/01/2016 - Folha de São Paulo - (Produto é proibido no Brasil!) Philip Morris começa a explorar 

mercado de tabaco aquecido, projetando que ocupe 10 a 15% do seu mercado entre 5 a 10 anos 

15/01/2016 - IG - Souza Cruz é proibida de atuar no RN por suspeita de trabalho escravo. Liminar 

foi concedida em ação do Ministério Público do Trabalho, que pede uma condenação final no 

valor de R$ 5 milhões pelo dano moral coletivo causado 

15/01/2016 - Diário Catarinense - (Exemplo para o Brasil) Lei que obriga comprador de cigarro a 



comprovar que é maior de idade, por meio de RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ou 

identidades funcionais, entra em vigor em Santa Catarina. Os estabelecimentos, que devem 

afixar cartazes orientando os consumidores, têm 90 dias para se adaptar à lei 

15/01/2016 - Jornal do Brasil - Fumar é prejudicial para cães e gatos, diz campanha em Milão, 

Itália, baseada em um estudo preliminar da Universidade de Glascow, Reino Unido, que deve ser 

finalizado ainda neste ano 

14/01/2016 - Veja - (Boa notícia para o futuro) Jovens bebem até cair? Pesquisa feita por 

consultoria inglesa de tendências em cinco países (Brasil, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra e 

México) mostra que a geração Y está preocupada com a imagem e por isso prefere beber de 

forma moderada 

14/01/2016 - Veja - Uso de cigarro eletrônico não ajuda a largar o vício, e pode causar o efeito 

contrário, revela pesquisa publicada nesta quinta-feira realizada pela Universidade da Califórnia 

em São Francisco, EUA 

14/01/2016 - RedeTV! - (Perigos colaterais) Bebê é salva por policiais após engasgar com bituca 

de cigarro 

13/01/2016 - Observador - O seu tabaco favorito pode estar para acabar (ou ficar mais caro) em 

Portugal. A Tabaqueira SA (empresa tabaqueira em Portugal) vai deixar de vender tabaco das 

marcas Philip Morris, SG Gigante, Chesterfield Silver ou Camel Active. Quanto às marcas que 

continuarão a ser vendidas, deverão ter um aumento de 20 centavos por maço 

12/01/2016 - Tribuna da Bahia - Pare de fumar e sinta a diferença no bolso. A verba gasta com o 

cigarro não é pouca. A conta é simples; confira. Suponhamos que uma pessoa fume dois maços 

de cigarro por dia, esta no valor de R$ 5,00. Se esse dinheiro for investido em uma aplicação com 

rendimento de 0,6% mensais - e sem considerar a inflação, ao fim do período, o ex-fumante, em 

30 anos, terá R$ 380.767,63 

11/01/2016 - Diário da Manhã - Consequências do gole a mais 

08/01/2016 - Terra - Cruzeiros na temporada têm restrições ao cigarro, confira 

08/01/2016 - Tec Mundo - (Curiosidade) Veja o que acontece quando pólvora e um cigarro se 

misturam em um aspirador 

07/01/2016 - Diário de Notícias - (Irresponsabilidade mundial) Tratamentos a alcoólicos em 

Lisboa em risco de acabar. A Unidade de Alcoologia de Lisboa (UAL) internou esta semana os dois 

últimos usuários com problemas de alcoolismo por não ter recursos humanos suficientes para 

tratar mais e garantir que terão o acompanhamento adequado. Porém, há cerca de 70 em lista 

de espera já há três meses 

05/01/2016 - Observador - Direção-Geral de Saúde de Portugal desaconselha dietas rígidas a 

quem está a tentar deixar de fumar 

04/01/2016 - The Blasting News - Médicos alertam 'Tosse de fumantes' pode indicar doenças 

graves. Com certeza o melhor remédio para evitar doença como câncer de pulmão seria parar de 

fumar, disso não há dúvidas, alerta o Departamento de Saúde Pública do Reino Unido 

01/01/2016 - UOL - Sancionada lei que aumenta tributos de bebidas quentes, como vinho, 

cachaça e uísque 

 

www.amata.org.br 
 

 


