Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
Com 47 mil auxílios-doença devidos ao álcool (2014) e 90% das 24.490
mortes por câncer (só) de pulmão causados pelo tabagismo (2013) ao
ano,
o
país
não
aguenta.
Os danos do cigarro, e da bebida alcoólica potencializada pela publicidade de
cerveja na TV, dilapidam o patrimônio público de países fragilizados cultural e
economicamente como o Brasil.
Neste mês, o SESI trouxe uma grande contribuição à nação ao indicar
os prejuízos
previdenciários
causados
ao
país
pela
bebida
alcoólica, potencializados pela propaganda de cerveja na TV.
E a morte do mestrando em oncologia por um motorista bêbado que teve uma
pena por esse mesmo crime prescrita havia três dias simboliza bem a falta de
amor da pátria para com seus filhos ao permitir essa publicidade.
Digno de nota também o ínfimo percentual de arrecadação municipal da fábrica
de cigarros da Souza Cruz no RS que fechou as portas: apenas 3%. Agora a
tabaqueira só possui uma em MG, e a de beneficiamento do tabaco no RS. A
notícia escancara, além da baixa empregabilidade da produção, a participação
ínfima de arrecadação fiscal dessa indústria, em contrapartida aos estratosféricos
prejuízos à Saúde Pública e à Previdência Social. Isso pra deixar de lado a
qualidade e a vida dos brasileiros.
Sentimo-nos na obrigação de alertar que os prejuízos atribuídos à indústria do
tabaco anualmente no Brasil estão muito subestimados. Os R$ 23,37 bi, segundo
membros da Fiocruz/Iecs, são aproximadamente 10 vezes menores do que os
estimados na Alemanha, de cerca de 21 bi de euros, calculados pelo governo
alemão (em números absolutos considerando-se cada população), porque lá,
diferentemente daqui, levam-se em conta os prejuízos previdenciários...
Assim como neste país foram tomadas medidas para acabar com a pensão
vitalícia de filhas solteiras de militares em 2000, que representam um custo de
R$ 4 bi ao ano relativos às 90 mil (dos 300 mil) pensionistas do sistema
previdenciário militar (segundo o jornalista Leandro Narloch no "Guia
Politicamente Incorreto da Economia Brasileira", Editora Leya, 2015), e extinguiu
a aposentadoria integral dos funcionários públicos em 2013, faz-se imperioso
acabar com essa farra de indústrias que só querem usar o polêmico direito de
livre iniciativa, mas continuar se eximindo da responsabilidade pelas doenças
causadas e vidas ceifadas, enquanto o Poder Público nada faz para reverter o
próprio prejuízo...

Pedimos ainda licença para comentar que a Min. Rosa Weber, relatora, e o Min.
Ricardo levandowski, Presidente, do STF já foram instruídos sobre esses prejuízos
econômicos, mas continuam nada fazendo na ADIN nº 4874, que através de uma
liminar monocrática mantém nos cigarros substâncias aditivadas proibidas pela
ANVISA, ao arrepio da lei consoante manifestação da AGU e do departamento
jurídico da AMATA.
Por sinal, a ocorrência de malandragem no STF foi bem explicitada pelo jornalista
Felipe Moura Brasil (no caso do rito do impeachment - vídeo no youtube).
Abaixo, notícias do mês sobre o tabagismo e o alcoolismo, das quais destacamos:
a) a pergunta do colunista do Jornal do Comércio, Luiz Guimarães: com o
fechamento da fábrica em Cachoeirinha, o Estado do RS será compensado
dos polpudos incentivos do Fundopem à Souza Cruz?
b) o vídeo sobre uma carta de uma garotinha a uma marca de bebida
alcoólica, que é um verdadeiro soco no estômago da indústria;
c) a pregação da ONU (isso mesmo, não é da OMS) por uma "mudança radical de
vida" contra o câncer, pois só 10% deste tem origem genética; e
d) o Projeto de Lei do Senado que amplia medidas de combate ao tabagismo,
dentre as quais a vedação da exposição dos maços de cigarro nos locais de
venda, a padronização das embalagens, e a proibição do uso de substâncias
sintéticas e naturais que possam intensificar, modificar ou realçar sabor ou aroma
de cigarros ou outros produtos fumígenos (esta última canhestramente suspensa
pelo STF como acima citado).
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
70 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"
29/02/2016 - Rede TV! - (Este é outro caso) Cigarro eletrônico explode 'igual a um
foguete' em bolso de homem na Inglaterra (vídeo)
27/02/2016 - Diário de Notícias - Aos fumantes ativos
26/02/2016 - SIC Noticias - Cigarro eletrônico explode no bolso de fumante. Homem
correu para a rua, atirou-se para o chão e tentou tirar as calças. Um funcionário da estação
de serviço conseguiu apagar o fogo com um extintor (vídeo)
25/02/2016 - Jornal O Nortão - AL/MT estuda proposta para cura definitiva do alcoolismo
na mulher. Medida prevê assistências médica, social e psicológica. Programa deve ser
oferecido nas Unidades Básicas de Saúde em funcionamento nos municípios
25/02/2016 - Sábado - Reduzir o consumo de tabaco é uma das estratégias contra a

hipertensão
23/02/2016 - Público - Governo português sorri como acréscimo de arrecadação como o
novo imposto do tabaco
23/02/2016 - Veja - (Vergonha econômica!) Brasil e México fecham acordo para
impulsionar comércio de cachaça e tequila
23/02/2016 - UOL - Em ratos, álcool na gravidez afeta até a terceira geração, sugere
estudo da Universidade de Binghamton e de South Connecticut, nos EUA
22/02/2016 - Agência Senado - (Os aditivos já foram proibidos pela Anvisa, mas
lamentavelmente o STF mantem essa potencialização do viciamento, da intoxicação e da
morte do tabaco) Projeto de Lei do Senado amplia medidas de combate ao fumo, com:
vedação da exposição dos maços de cigarro nos locais de venda, padronização das
embalagens, e proibição do uso de substâncias sintéticas e naturais que possam
intensificar, modificar ou realçar sabor ou aroma de cigarros ou outros produtos
fumígenos. O texto ainda estabelece a punição, com multa e pontos na carteira, do
motorista que fumar ou permitir que passageiro fume em veículo que esteja transportando
menores de 18 anos. A infração será considerada gravíssima
21/02/2016 - Band - Motorista bêbado causa nova morte três dias depois de ter pena
extinta
21/02/2016 - GCN - Welson Gasparini, Deputado estadual paulista e ex-prefeito de
Ribeirão Preto: Guerras a empreender. Em pronunciamento recente, da tribuna da ALESP,
sugeri ao governador de São Paulo liderar guerra sem tréguas ao mosquito Aedes aegypti.
Há outro (inimigo), igualmente nocivo e igualmente pernicioso, a merecer idêntica
declaração de guerra. Refiro-me ao cigarro
19/02/2016 - INCA - Embalagem padronizada de cigarros é tema do Dia Mundial sem
Tabaco 2016
19/02/2016 - The Blasting News - (E agora indústria da bebida alcoólica?) A carta de
criança sobre o pai alcoólico está emocionando o mundo. ONG Bandeiras Brancas criou
uma campanha de alerta contra o alcoolismo baseada numa história real (vídeo com
tradução)
19/02/2016 - Rede TV! - (Imprescionante!) Bateria de cigarro eletrônico explode dentro
do bolso; veja como ficou a vítima
18/02/2016 - UOL - Preconceito ainda inibe busca de ajuda contra alcoolismo
18/02/2016 - Agência Brasil - Psiquiatra faz um alerta e derruba mitos sobre a definição
de alcoolismo. Cerca de 10% da população brasileira sofre com o problema. De acordo
com o Psiquiatra Amigo do Alcoólicos Anônimos (AA), Marcos Micelli, a definição de
alcoolismo mudou: "A definição mais antiga de que o alcoólico é aquela pessoa que bebe
todo dia, já caiu por terra no meio científico, porque o alcoolismo é uma doença de caráter
progressivo e que afeta todas as idades, inclusive uma parcela dos bebês, quando a mãe
ingere bebida alcoólica durante a gravidez, causando grandes problemas ao feto. O
alcoólico é toda pessoa que, independente da ocasião, da dose que tome e da frequência,
não pode reduzir ou suprimir o uso de bebida alcoólica, sob pena de entrar em sofrimento"
18/02/2016 - STJ - Pedido de vista suspende julgamento sobre uso da expressão "sem
álcool" em rótulo de cerveja com 0,5% de teor alcoólico
18/02/2016 - Super Interessante - Fumar maconha aumenta em cinco vezes as chances de
desenvolver alcoolismo, revela estudo desenvolvido pela Universidade Columbia e pela
Universidade da Cidade de Nova York, EUA
18/02/2016 - G1 - Alcoolismo afasta 47 mil profissionais do emprego em 2014, diz
Observatório do Sesi, reunindo dados do Ministério da Saúde e do Ministério da
Previdência Social. Em 9 anos, 350 mil profissionais receberam auxílio-doença devido ao

álcool. Entre todos os benefícios de auxílios-doença concedidos, neste período, os ligados
a transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso do álcool correspondem a
29,83%. Há ainda mais 3,50% por doenças alcoólica do fígado (vídeo)
17/02/2016 - Bem Paraná - Sistema de saúde fica sobrecarregado com problemas
derivados do alcoolismo
17/02/2016 - Deutsche Welle - Cigarro eletrônico pode prejudicar gravidez. Dispositivo
inalável tem reputação de ser menos prejudicial que o cigarro normal. Novos dados
científicos, da Universidade de Nova York, EUA, mostram, no entanto, que o produto
pode ser perigoso, talvez até mais nocivo que o próprio tabaco
17/02/2016 - Observador - Açores regista o dobro de tumores malignos da traqueia,
brônquios e pulmão do que o resto de Portugal. São doenças associadas ao elevado
consumo de tabaco naquela região
17/02/2016 - Exame - (E agora indústria da bebida alcoólica?) Carta de garotinha a marca
de bebidas é um soco no estômago (vídeo com tradução)
17/02/2016 - SJT - Tribunal julga hoje recursos de decisão que condenou estúdio a pagar
R$ 4 mi por publicidade de tabaco veiculada em filme, através de mensagens subliminares
e técnicas que visam atingir crianças e adolescentes, e o excluiu da obrigação de veicular
contrapropaganda
17/02/2016 - Notícias ao Minuto - (Na Rússia a opinião sobre a atuação no conflito que
ocorre na Síria é diametralmente oposta à existente na América) Obama é usado na Rússia
em campanha lançada contra tabagismo. "O tabaco mata mais pessoas do que o Obama",
diz o anúncio
16/02/2016 - Jornal de Negócios - Primeiro-ministro de Portual defende a justiça do
aumento dos impostos sobre o cigarro: "Só paga quem fuma"
15/02/2016 - Público - Do vício do tabaco à depressão: o que herdamos dos neandertais.
Traços deixados nas pessoas de origem euroasiática os tornam mais susceptíveis ao vício
do tabaco, conclui o novo estudo na Universidade de Vanderbilt, em Nashville, EUA,
publicado na última edição da revista científica Science
12/02/2016 - Câmara dos Deputados Notícias - (Jogando o jogo da indústria do tabaco:
todos acabarão pagando mais para cobrir um risco que só interessa à indústria do tabaco)
Comissão aprova sugestão sobre cobertura obrigatória do tratamento do tabagismo por
planos de saúde
12/02/2016 - O Estado de São Paulo - Justiça condena Souza Cruz a indenizar fumante
por dano moral. Sentença de primeiro grau afirma que Dolores Consuelo Zigler, que
alegou ter fumado dois maços de cigarro por dia durante quase 50 anos, 'não escolheu o
vício, nem a doença' (veja íntegra da sentença)
10/02/2016 - STJ - Princípio da insignificância não se aplica a contrabando de cigarros
10/02/2016 - Jornal do Comércio - Luiz Guimarães: O fechamento da fábrica da Souza
Cruz, em Cachoeirinha, deixa algumas dúvidas no ar. A Souza Cruz foi aquinhoada com
polpudos incentivos do Fundopem. O Estado será compensado?
09/02/2016 - SIC Notícias - Mais de 50 mil portugueses são alcoólicos, e 300 mil
consomem álcool muito acima da média, o que pode ser o primeiro passo para o
alcoolismo crônico
09/02/2016 - Diário de Santa Maria - Conheça (7) redes de apoio para quem sofre com o
alcoolismo em Santa Maria, RS, com reuniões abertas à comunidade
09/02/2016 - GreenMe - 10 plantas que te ajudarão a parar de fumar
09/02/2016 - Vírgula - Mais paladar, menos pigarro: veja como o organismo reage ao
parar de fumar (de 20 minutos a 15 anos)
08/02/2016 - Exame - (Perigo à vista!) Philip Morris planeja expandir em 2016 produtos

de "risco reduzido". Empresa faturou US$ 6,87 bilhões em 2015. O dispositivo eletrônico
iQOS, que, segundo a empresa, aquece o tabaco abaixo do ponto de combustão para
liberar nicotina e sabor, evitando a "queima" de componentes considerados nocivos, é o
primeiro de quatro protótipos que a empresa desenvolveu
05/02/2016 - Jornal de Negócios - Preço médio do maço de tabaco aumenta sete centavos
em Portugal. Charutos disparam 78%
04/02/2016 - UOL - ONU prega "mudança radical de vida" contra câncer nesta quintafeira, 4 de fevereiro, Dia Mundial contra o Câncer: só 1/10 tem origem genética.
Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ressalta que o corpo não suporta os
males do tabaco e da ingestão abundante de álcool
04/02/2016 - Notícias ao Minuto - Mulheres não devem beber álcool desde quando tentam
a concepção, dizem pesquisadores da organização Centers for Disease Control and
Prevention, agência do Departamento de Saúde dos EUA. O consumo de álcool na
gravidez, mesmo durante as primeiras semanas, muitas vezes antes da mulher saber que
está grávida, pode provocar incapacidades físicas, comportamentais e intelectuais que
duraM para toda a vida da criança. Estas incapacidades são conhecidas como perturbações
do espectro do alcoolismo fetal
04/02/2016 - Felipe Vieira / Notícias para quem vive Porto Alegre - (Boa notícia, pois
emprega pouco) Fábrica de cigarros da Souza Cruz em Cachoeirinha, RS, encerra
atividades. Empresa chegou a gerar 25% do orçamento do município, mas, no ano
passado, contribuiu com 3%. A partir de agora, a única fábrica de cigarros da Souza Cruz
no Brasil é a de Uberlândia, em Minas Gerais. Em Santa Cruz do Sul, permanecerá com
atividade normal, a Usina de Beneficiamento de Tabaco
03/02/2016 - Expresso - Número de alcoólicos em tratamento nunca foi tão alto em
Portugal. Em 2014 quase 12 mil portugueses estavam em tratamento por dependência do
álcool. Mas estima-se que pelo menos 60 mil precisem de ajuda
03/02/2016 - UOL - Um a cada 4 adolescentes nos EUA consome produtos derivados do
tabaco, afirma relatório da Associação do Pulmão dos EUA
02/02/2016 - O Tempo - Relatório da OMS relaciona sétima arte com o aumento do
consumo de tabaco entre jovens
02/02/2016 - Paraná Online - (Notícia recorrente) Cigarro aceso pode ter sido a causa de
incêndio em casa no Jardim Botânico
02/02/2016 - UOL - MP investiga se cervejas trocam cevada por milho sem avisar na
embalagem
01/02/2016 - DCI - Governo aumenta IPI sobre cigarros a partir de maio. Preço mínimo
do maço deve passar de R$4,50 para R$5,00
01/02/2016 - Minha Vida - OMS eleva pressão sobre Hollywood, pedindo que filmes com
fumantes sejam classificados como "para adultos". Regras pedem também mais rigor na
exposição dessas imagens, como evitar mostrar marcas de cigarro, inclusive "certificar no
créditos dos filmes que os produtores não receberam nada de valor de ninguém em troca
de usar ou mostrar produtos com tabaco em seus filmes"
01/02/2016 - G1 - Aumento de ICMS para cerveja e cigarro começa a valer no Amapá a
partir de hoje
01/02/2016 - Jornal do Brasil - A partir de amanhã entra em vigor na Itália uma série de
regras que tentarão restringir acesso e danos de cigarros. Confira alguns dos principais
pontos da lei: fica proibido o uso de aditivos que tornam o ato de fumar mais "atrativo",
como a inclusão de sabores especiais - menta, baunilha ou ervas aromáticas; os maços de
cigarro estamparão fotos chocantes de pessoas que sofreram com doenças decorrentes do
fumo e alertas como o fato de cada cigarro conter "mais de 70 substâncias cancerígenas";

está proibida a venda online de produtos derivados do tabaco e cigarros eletrônicos; e fica
proibido o fumo em carros com crianças

As notícias, sendo a maioria de mídia impressa, são oriundas, sempre que possível, dos primeiros veículos que as divulguram. Por isso, algumas constam
de veículos de língua portuguesa da Europa e da Ásia. Em certos casos, contudo, damos preferência a reportagens cujo conteúdo esteja mais completo ou
ideologicamente mais correto.

www.amata.org.br

