
 
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

UMA NOTÍCIA MARAVILHOSA 

No final de agosto, a Instância Revisora da Procuradoria Geral da República - PGR, 
por unanimidade, reconheceu que a Representação da AMATA para reaver os 
prejuízos previdenciários causados pelo tabaco possui objeto distinto da Ação Civil 
Pública movida pelo Procurador de Justiça de São Paulo João Lopes Guimarães 
Júnior, que tramita para reaver os gastos médicos de estados e municípios 
brasileiros, e da Ação Coletiva movida pela Associação de Defesa da Saúde dos 
Fumantes - ADESF, que visa indenizar ex-fumantes e familiares pelos prejuízos 
das doenças e mortes causadas pelo vício. 

Necessário fazer, aqui, um agradecimento público à ADESF, na pessoa de seu 
Presidente, Mário Jequibau Albanese, estendendo a homenagem ao saudoso 
Diretor Jurídico, Dr. Luiz Carlos Martins Mônaco, pelo incansável trabalho e 
inestimável dedicação à Saúde Pública!  

Graças à perícia médica judicial na citada Ação Coletiva, submetida a intenso 
contraditório, a Superintendência do INSS no Estado de São Paulo foi 
intimada para informar se é possível determinar quantas aposentadorias por 
invalidez e auxílios-doença foram determinadas por doenças causadas pelo uso 
contínuo do cigarro, nos últimos cinco anos, no Estado de São Paulo; e se é 
possível estimar esse custo. 

FIOCRUZ, INCA, USP e UNIFESP também estão sendo intimadas, a partir de 
24/10 pp, e em breve devem informar se há estudos que permitem indicar com 
segurança quais doenças são determinadas por uso contínuo de cigarros, e a 
respectiva porcentagem; e quantos pacientes (porcentagem) constam como 
beneficiários de auxílios doenças e aposentadorias precoces em setembro de 
2016. 

Exortamos, portanto, respeitosamente, a todas as Seções do Ministério 
Público Federal, comunicadas através de suas Assessorias de 
Comunicação, a também instaurarem o mesmo procedimento 
inqueritorial em seus respectivos Estados; e às Associações Médicas, e 
Operadores do Direito, que possuírem as pesquisas ou estudos acima 
indicados e puderem colaborar, a hora é agora! Colocamo-nos à disposição 
para esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Detalhes e informações do Inquérito Civil podem ser obtidos na cópia dos autos 
do procedimento no site da AMATA. 

  



A impunidade no setor privado também precisa acabar! 

REPRESENTAÇÃO NO CONAR 

Verificamos que não houve veiculação na mídia sobre o desenlace das mais de 
uma centena de representações, inclusive da AMATA, contra a propaganda de 
cigarro na TV "Imposto Cresce Crime Agradece", no CONAR, que já foi objeto de 
crítica, por uma respeitável Organização da Sociedade Civil, no sentido de que 
não mais enviaria reclamações, a fim de parar de legitimá-lo como um órgão sério 
e imparcial.  

De fato, foi publicada a decisão das representações contra o referido comercial, e 
salta aos olhos o fato de que a base da análise e julgamento da matéria foi, única 
e exclusivamente, o Código de Ética da entidade, que proíbe publicidade apenas 
de 'atividades ilegais'. Ou seja, o resto do ordenamento jurídico, como a Lei 
9.294/96, que proíbe a publicidade de cigarro há quase dezessete anos, não 
existe para referido Conselho.  

É de se deixar aqui a sugestão de uma reflexão sobre a legitimidade desse órgão 
para resolver esse tipo de conflito. 

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 

Disponibilizamos em nosso site as peças da Representação Criminal contra a 
publicidade acima citada. As medidas jurídicas ainda estão sendo aguardadas.  

STF MARCA JULGAMENTO DE ADITIVOS NO TABACO 

Uma nova esperança surge para todos que esperam justiça e uma sociedade mais 
fraterna e humana.  

A ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que foi retirada da pauta do Plenário 
do Tribunal por duas vezes, a última em 25/08/2014, e que por liminar de apenas 
uma juíza mantém os aditivos proibidos pela ANVISA, finalmente, deve ser 
julgada no dia 30 de novembro. 

Essa é uma sombra que pairava sobre a cabeça do STF. Todos os conflitos da 
sociedade são resolvidos pelo Judiciário, mas quando a Justiça vai contra a 
unanimidade da Medicina, a questão é muito séria! 

Eles dirão: "Ai, o comércio do cigarro sem aditivos tornará o comércio do produto 
inviável"... 

Conversa! Cigarros sempre existiram sem aditivos, a maioria cancerígenos, e 
estes foram incluídos ao longo do tempo ao arrepio da fiscalização. 

É óbvio que somos contrários ao cigarro contrabandeado, que chega ao mercado 
sem passar por qualquer vigilância sanitária, mas cigarros paraguaios devem ser 
menos viciantes e cancerígenos que os aditivados.  

Vale lembrar que 87% do tabaco produzido no Brasil são exportados, o que 
relativiza muito o pleito dos cultivadores, e que essa indústria adoece e mata seus 



consumidores, jogando a culpa disso, pasmem, através de seus advogados, sobre 
os fumantes... 

ABAIXO, as interessantes e esclarecedoras notícias do mês, das quais 
destacamos a decisão do STJ de que cervejas com graduação alcoólica de até 
0,5% não podem usar expressão “sem álcool”, onde foi necessário reunir 15 dos 
mais antigos magistrados de um Tribunal de terceiro grau para reconhecer que o 
consumidor deve ser respeitado; a apuração de que o gasto com cigarro (1,08% 
do orçamento mensal das famílias) é quase igual ao do arroz com feijão (1,12%), 
segundo o IBGE; novas pesquisas de que tabaco causa três em cada dez mortes 
por câncer nos EUA, aumenta em 40% os casos de câncer de mama, está ligado 
a maior risco de AVC, aumenta o percentual de suicídios onde é cultivado, etc. 

Não deixe também de ver o impressionante vídeo que mostra como fica um 
pulmão após uma aspiração artificial de 20 cigarros. 

Boa leitura. 

Silvio Tonietto 
Diretor-Geral 

Nota: 87% do cultivo do tabaco no Brasil são destinados à exportação, e medidas antifumo 
nacionais são positivas para a economia brasileira. 

 

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

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

"30 minutos que valem uma vida" 
 

Notícias do mês: 

31/10/2016 – Estado de Minas – Multas de trânsito ficam mais caras a partir desta terça-
feira. Dirigir sob o efeito de álcool passa a custar aos infratores R$ 2.934,70 
30/10/2016 - Veja - As mulheres estão bebendo tanto quanto os homens, diz estudo global 
de pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade de 
New South Wales, na Austrália. Isso é um problema porque o organismo das mulheres não 
tolera álcool tão bem quanto o dos homens 
28/10/2016 - G1 - STF marca para novembro (30) ação que discute venda de cigarro com 
sabor. Resolução da Anvisa previa fim da venda do produto em setembro de 2013. Antes 
de entrar em vigor, resolução foi suspensa por ministra Rosa Weber 
27/10/2016 - GP1 - Fumo passivo está ligado a maior risco de AVC, segundo estudo de 
pesquisadores da Faculdade de Medicina Johns Hopkins, em Baltimore, EUA 
27/10/2016 - O Estado de São Paulo - (Uma faísca de responsabilidade social...) 
Cervejarias vetam patrocínio a 'open bar' universitário em todo o país 
27/10/2016 - Diário de Pernambuco - Cientistas do Centro de Ciências da Saúde do Texas, 
EUA, desenvolvem vírus capaz de diminuir desejo de álcool 
26/10/2016 - BOL - (É curioso que esse caso coincida com a ilegal propaganda em massa 
de cigarro sob o viés do contrabando do meio do ano...) Ator explica fumaça de cigarro em 
excesso em Nada Será Como Antes: "Colocar uma novela no ar não era fácil" 



26/10/2016 - TV Foco - Fábio Porchat cheira tabaco em pó na Record, fica alterado e 
passa mal 
25/10/2016 - O Globo - Cigarro causa três em cada dez mortes por câncer nos EUA. Vício 
de fumar é o principal motivo para a doença, mostra pesquisa da Sociedade Americana de 
Câncer. Produto pode ser culpado por 27,6% dos 167.133 óbitos causados pela doença ao 
longo de 2014. Os autores da pesquisa ainda alertam que os dados para óbitos relacionados 
ao fumo são subestimados, não apenas pela subnotificação das informações utilizadas: 
incluem apenas adultos com mais de 35 anos; consideram apenas 12 tipos de câncer; e, 
finalmente, não englobam o fumo passivo 
24/10/2016 - Info Money - No país do Marlboro, muito dinheiro na disputa por novo 
cigarro. Cientistas buscam uma salvação mágica para as grandes empresas de tabaco: 
substitutos do cigarro que vendam -- mas não matem 
24/10/2016 - O Estado de São Paulo - (Haja instâncias!) Cervejas com graduação alcoólica 
inferior a 0,5% não podem usar expressão "sem álcool", julgou a Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça, confirmando a decisão em segunda instância do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul 
24/10/2016 - Jornal do Comércio - Gasto com cigarro (1,08% do orçamento mensal das 
famílias) é quase igual ao do arroz com feijão (1,12%), apura estudo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
22/10/2016 - Veja - Entenda por que a cerveja sem álcool é aliada da atividade física 
21/10/2016 - Cenário MT - Finalmente diversificação do cultivo do tabaco estimulada pelo 
Pronaf 
21/10/2016 - Jornal Terceira Visão Valinhos - Secretaria da Saúde de Valinhos passa a 
oferecer auriculoterapia (ponto, agulhada na orelha) para pacientes que querem parar de 
fumar 
20/10/2016 - Diário do Litoral - Programa gratuito faz com que 490 santistas larguem o 
vício em cigarro. Com duração de três meses, tratamento conta com médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Ao 
ano, são formados quatro grupos de até 15 pessoas, sendo um por trimestre. Pacientes se 
reúnem em sete sessões com duração de 90 minutos 
19/10/2016 - Observador - Nova lei do tabaco e criação do Registo Oncológico Nacional 
(RON) em debate no parlamento português, definindo as suas finalidades, os dados a 
serem recolhidos, as formas de acesso, a entidade responsável pela sua administração e 
tratamento de base de dados. O RON vai agregar numa única plataforma informática os 
diversos registos regionais, com vista a uniformizar a informação e utilizá-la para 
avaliação epidemiológica. Este registo permitirá conhecer melhor a realidade oncológica 
nacional 
19/10/2016 - A Gambiarra - Norah Jones usa sutileza de patins para falar de alcoolismo 
em novo clipe 
18/10/2016 - Rondonia ao Vivo - Vereadora eleita quer proibição de álcool no Espaço 
Alternativo, em Porto Velho, devido ao alto índice de criminalidade 
17/10/2016 - Jornal de Jundiaí - Aumentam casos de pacientes com depressão. Contribuem 
para esse crescimento os problemas do mundo moderno como o alcoolismo, segundo 
psiquiatra 
15/10/2016 - Metrópoles - Você bebe muito? Fórmula ensina a calcular "grau de 
alcoolismo". É preciso fazer as contas, segundo a Organização Mundial de Saúde, para não 
colocar a saúde em risco, nem se aproximar do vício 
15/10/2016 - Rede Novo Tempo de Comunicação - Álcool está relacionado a 3,3 milhões 
de mortes a cada ano 



14/10/2016 - Portal Mie - Japão pretende criar lei com punições em relação ao fumo 
dentro de locais fechados, dentro dos estádios e em 100% de todo o local, não apenas 
dentro do edifício 
14/10/2016 - G1 - Mulher acusada de atropelar e matar Vitor Gurman, após ingerir bebida 
alcoólica, irá a júri popular em SP, decide juíza. A data do julgamento ainda será definida 
14/10/2016 - Meio Ambiente Rio - Como parar de fumar → 15 Dicas para eliminar a 
potência da nicotina 
13/10/2016 - Notícias ao Minuto - (Fantástico: veja a foto) Fumar nesta empresa? Só na 
"caixa da vergonha solitária". Empresa japonesa criou uma solução para os seus 
trabalhadores não terem de sair do escritório para irem fumar 
12/10/2016 - EuroNews - Filipinas prepara-se para ter a lei mais dura contra o tabaco do 
sudeste asiático, que entrará em vigor em novembro. A lei vai proibir o fumo em todos os 
espaços públicos, uma definição que vai ser alargada e que incluirá parques e ambientes de 
automóvel 
11/10/2016 - O Estado de São Paulo - Ausência de pais antes dos 7 anos aumenta risco de 
fumar (100%) e beber (46%) antes da adolescência, mostra estudo liderado por cientistas 
do University College London, Reino Unido 
11/10/2016 - IG - Campanha faz alerta sobre como o alcoolismo pode passar despercebido. 
(Mais uma versão da notícia de como) "Jovem que sofria com alcoolismo" passou dois 
meses postando fotos em rede social, mas nenhum dos mais de 65 mil seguidores percebeu 
o problema 
11/10/2016 - Canal Rural - A partir de 1º de dezembro de 2016, cigarro sofrerá elevação 
de 7% no Imposto de Produto Industrializado (IPI) 
11/10/2016 - Diário de Notícias - Impostos sobre tabaco, álcool e açúcar para envelhecer 
com saúde, serão apresentados amanhã pelo Governo de Portugal 
10/10/2016 - Portal Nacional de Seguros - Cigarro aumenta em 40% os casos de câncer de 
mama. Os números já somam mais de 57 mil casos de câncer de mama, segundo dados de 
estudo de 2016 do INCA. Isso se deve a cerca de 20 agentes carcinógenos no cigarro que 
estão associados ao câncer mamário 
10/10/2016 - Folha Vitória - Bebida alcoólica pode causar sete tipos de câncer, mesmo 
para quem bebe socialmente, aponta pesquisa realizada por acadêmicos da Universidade 
de Otago, na Nova Zelândia 
10/10/2016 - Terra - Brasil Sem Alergia agora também no combate ao tabagismo. Ação 
social estende suas atividades e inaugura ambulatório antitabagismo com atendimentos 
gratuitos no Rio de Janeiro 
08/10/2016 - O Globo - Vitória sobre o gigante. A multinacional de tabaco Philip Morris, a 
maior fabricante de cigarros do mundo, terá que pagar US$ 7 milhões ao Uruguai, como 
resultado do processo que a empresa abriu contra a política de controle do tabaco 
desenvolvida pelo país. O presidente uruguaio, oncologista, justificou a vitória incomum: 
"Expusemos na arbitragem que não é admissível priorizar os aspectos comerciais acima da 
defesa de direitos fundamentais, como são a vida e a saúde" 
06/10/2016 - Amata - Apesar da Recomendação expressa do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, propaganda de cigarro sob o viés do contrabando continua sendo 
exibida na web como publicidade, conforme registrado nesta quinta-feira (veja a prova) 
06/10/2016 - O Globo - 'Lidar com tabaco deve chegar à psique coletiva' 
06/10/2016 - Exame - (Irresponsabilidade) Philip Morris quer levar cigarro eletrônico aos 
EUA em 2017 sem aprovação pré-mercado do FDA 
06/10/2016 - Jornal de Brasília - Conta no Instagram faz campanha contra alcoolismo e 
ninguém percebe. Os criadores da campanha preferiram manter o nome da (bela francesa) 



modelo em segredo 
05/10/2016 - G1 - Capixabas usam ciclismo para curar alcoolismo e depressão 
05/10/2016 - Super Interessante - Conversar com enfermeiras pode fazer você parar de 
fumar, descobrem pesquisadores da Universidade de Ohio, EUA 
05/10/2016 - GreenMe - Cigarro mata! Mas não apenas quem fuma, quem o produz 
também. Agricultores gaúchos estão se suicidando. O estado contabiliza o maior número 
de suicídios no Brasil: 10 a cada 100 mil habitantes. Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) também mostra que o uso de agrotóxicos leva os agricultores 
à depressão. Em uma pesquisa de 2014, a UFRGS constatou que 20% dos agricultores 
entrevistados apresentavam um quadro depressivo, o que pode evoluir para um suicídio 
04/10/2016 - BBC Brasil - (Polo fumageiro escancarado!) 'Bomba-relógio' de suicídios: 
Como uma mescla de agrotóxicos, depressão e dívidas abala grupo de agricultores gaúchos 
04/10/2016 - Panrotas - Holland America proibirá cigarros na varanda das cabines. A 
armadora se junta assim às demais empresas de cruzeiros norte-americanas 
03/10/2016 - Exame - (IMPRESCIONANTE!) É assim que o seu pulmão fica após fumar 
20 cigarros 
03/10/2016 - RTP - Vai subir tributação sobre álcool, tabaco e patrimônio de luxo em 
Portugal 
03/10/2016 - Migalhas - Um congresso para repensar a questão do tabaco, por Adalberto 
Pasqualotto 
03/10/2016 - Jornal Floripa - Menina de 14 anos fica ferida, com queimaduras no rosto e 
no corpo, após explosão de cigarro eletrônico em parque de Orlando, nos EUA, que ainda 
atingiu outra pessoa 
03/10/2016 - Meio Norte - Fumar cigarro pode diminuir sua vida em até 9 anos, mostra 
estudo realizado na Universidade de Bristol, na Inglaterra 
02/10/2016 - Domingo Espetacular - Doença da folha verde (vídeo) 
01/10/2016 - Cerveja e Tremoço - Consumo de álcool tem efeito semelhante a 
antidepressivos, diz estudo do Wake Forest Baptist Medical Center, EUA. O álcool pode 
aliviar temporariamente os sintomas de depressão clínica, mas a auto-medicação em geral 
raramente termina bem e o consumo de álcool pode tornar-se descontrolado rapidamente. 
"Existe definitivamente um perigo na auto-medicação com álcool", disse a professora 
associada de fisiologia e farmacologia e investigadora principal deste estudo. "Há uma 
linha muito fina entre ser benéfico e prejudicial, e a partir de certo ponto após uso 
recorrente, a auto-medicação torna-se um vício" 

 

 

 

 

 

 

 



 

(*) Comentários do mês:  

 

  
Ronaldo De Sousa Farias 2 dias - Vou parar de fumar. Obrigado pela ajuda. 
  
Hall Gonsales5 dias atrás -  Você mudou minha vida cara, hoje to muito melhor, após ver esse 
vídeo decidi parar de fumar, faz 1 h que não fumo um cigarro e eu tava fumar quarenta e 
10 a cada 15 min pras 20h, pulmão fudidão, mas agora to suave, cê é bom de mais parça, é 
nois! 
  
Fênix1 semana atrás - lindo 
  
Wilian  2 meses atrás -  Daqui alguns minutos farão 72 dias sem fumar...mas que maravilha 
pessoal!!! a vontade de fumar sumiu 99.9% e passei ``lógico´´ à comer mais ,mas tá tudo 
bem,isso é de menos...pessoal tem que ser de dentro para fora o desejo de querer para com 
esse vício e é  claro que um pouco de esforço você consegue sim com certeza terá sucesso 
LEMBREM SEMPRE NO QUE O SR AMAURY DIZ ((( A VONTADE VEM...MAS 
ELA PASSA )))...abraço á todos que estão tentando parar de fumar. 
  
       Fênix1 semana atrás - Wilian parabéns! 

  

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 ou da Ásia. Em certos casos, contudo, damos preferência a reportagens cujo conteúdo esteja mais completo ou 
ideologicamente mais correto. 

www.amata.org.br 

 


