Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
4 motivos para sermos favoráveis ao Impeachment.
1. Sindicatos já recebem R$ 3 bi por ano, sem necessidade de prestar contas.
2.
Dilma
Rousseff
foi
a
presidente
que
menos
fez
contra
o
tabagismo.
3. O Ex-presidente Lula aumentou em aproximadamente 1.000% os empréstimos do BNDES à
indústria
do
tabaco
durante
seus
governos.
,
4. O STF está anacrônico por causa dos escândalos de corrupção.
1. Sindicatos já recebem R$ 3 bi por ano, sem necessidade de prestar contas.
Sindicatos, confederações e centrais sindicais recebem esse valor anualmente, sem a
necessidade de prestação de contas, para a função cartorial da rescisão de contratos e luta
partidária. Portanto, os sindicalistas que atualmente incham o governo poderão retornar às
suas atividades bem financiadas pelos cofres públicos. Destaque-se que no Brasil, além da
contribuição obrigatória dos trabalhadores, vigora a unicidade sindical, contrária à Convenção
87 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê a liberdade de escolher e contribuir
para o sindicato que o trabalhador preferir, o que gera o oferecimento por essas entidades em
vários países de descontos em universidades, empréstimos a juros mais baixos, seguros extras,
clubes, academias, etc (Leandro Narloch, "Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira",
Editora Leya, 2015).
Vale realçar que a ausência de concorrência nos sindicatos acaba ocasionando atualmente os
predominantes focos de alcoolismo e tabagismo. Daí a citação da necessidade de sua
adequação aos padrões internacionais.
2. Dilma Rousseff foi a presidente que menos fez contra o tabagismo.
Reiteramos aqui o que já antecipamos no resumo de notícias do mês passado.
3. O Ex-presidente Lula aumentou em aproximadamente 1.000% os empréstimos do BNDES à
indústria do tabaco durante seus governos.
Durante praticamente seus dois mandatos (2003/2010) o financiamento do BNDES para com a
cadeia do fumo passou de R$ 8 milhões para os imorais R$ 116 milhões (ocorrido entre 2001 e
2010), inclusive sob a égide da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ratificada pelo
governo brasileiro em 3 de novembro de 2005, como anunciamos há vários meses.
E esses empréstimos podem significar um fundo perdido, como ocorreu com os créditos baratos
do BNDES a empresas entre 1974 e 1986 de 6,4 bilhões de dólares (Miriam Leitão, "Saga
Brasileira", Record, 2011). Só um quarto desse dinheiro foi pago.
A título de exemplo, vejam-se as possíveis perdas dos polpudos incentivos do Fundopem
gaucho à empresa recém-fechada da Souza Cruz, conforme destacado no resumo de notícias do
mês passado.
Não dá para aguentar tanta malversação do dinheiro público, e essa é apenas a cereja

do bolo...
4. O STF está anacrônico por causa dos escândalos de corrupção.
Com tantos escândalos de corrupção sob a égide desse governo, o STF não tem condições de
julgar as matérias de sua real competência, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4874, onde uma Ministra, isoladamente, toma a decisão de manter a potencialidade da
dependência do tabaco, e a intoxicação, adoecimento e morte dos brasileiros fumantes e
futuros fumantes, em afronta à Regulamentação da Área da Saúde do Poder Executivo.
Digna de nota, já adentrando nas notícias abaixo do mês, a menção pela Ministra prestes a
assumir a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, de que "decisões
monocráticas do STF prejudicam a imagem do Judiciário".
Digna de nota também a notícia de que entidades chinesas exigem que os cigarros eletrônicos
sejam proibidos no país; e a matéria sobre os gastos de R$ 380 milhões por ano, só no estado
de São Paulo, com internações por doenças relacionadas ao cigarro (16 internados por
hora). Parece que só o Ministério Público Federal, incluindo a PGR, não lê ou vê (o vídeo) dessas
notícias. Infelizmente o resto do MPF parece não acompanhar o exemplo da República de
Curitiba!
Por fim, a AMATA parabeniza a rede de Supermercados 'Dia' por se antecipar a qualquer lei e
não mais vender maços ou pacotes de cigarro.
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"
* Último comentário: andre stropolini silva5 dias atrás - Palavras muito sabias, principalmente no final do
video...gostei muito e vai me dar muita força para parar com esse vicio maldito
30/03/2016 - G1 - (Olha o que você pode estar bebendo!) Cervejaria polonesa quer fabricar bebida com bactéria vaginal.
Modelo tcheca cederia material. Cervejaria lançou financiamento coletivo para tentar concretizar projeto. Barba. Em 2012, uma
cervejaria do estado do Oregon (EUA), a tradicional Rogue Ales, desenvolveu uma bebida que levava, entre os ingredientes,
fios da barba de seu mestre cervejeiro John Maier. A bebida foi vendida, inclusive, no Brasil

29/03/2016 - Super Interessante - (Perigo à vista: tanto por estourar e queimar, conforme as dezenas de casos
abaixo noticiados, como por continuar com inúmeras substâncias cancerígenas e nocivas à saúde. Esse tipo é
proibido no Brasil) Cigarro high tech promete ser menos nocivo. Dispositivo aquece o tabaco (a 260 ºC) em vez de
queimá-lo
28/03/2016 - Bom Dia Brasil - SP tem 16 internados por hora com doenças relacionadas ao cigarro. Por ano, o
estado de São Paulo gasta R$ 380 milhões com essas internações, dinheiro que poderia está sendo usado em
prevenção (vídeo)
26/03/2016 - ESPN - (Tão ruim quanto o cigarro) Ídolo inglês volta a ter crise com alcoolismo e é encontrado
extremamente ferido. De acordo com relatos, Gascoigne foi visto na rua com o rosto ensanguentado e uma
garrafa de bebida nas mãos. O astro deixou um táxi cambaleando na cidade de Poole, na Inglaterra

25/03/2016 - Brazilian Voice - (Jogando o jogo da indústria da bebida alcoólica) Juízes: Lei migratória não pode
discriminar "alcóolatras". Um painel (decisão) de 3 magistrados federais considerou inconstitucional comparar o
alcoolismo à falta de caráter em casos de deportação
24/03/2016 - Notícias ao Minuto - Marrocos quer proibir o popular narguilé. A proposta do Partido Justiça e
Desenvolvimento (PJD), no poder, apresentada em 16 de março, causou surpresa pela dureza das penas. O
narguilé ou cachimbo de água, tão popular em todo o Oriente Médio e que, nos últimos anos, chegou também ao
Marrocos, incomoda os islamitas marroquinos, que querem proibi-lo e puni-lo com penas de prisão
24/03/2016 - UOL - (dependência até em craques) Johan Cruyff morre aos 68 anos após luta contra câncer.
Fumante inveterado, ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer de pulmão
24/03/2016 - Sábado - A campanha contra o tabaco. Cruyff reconhecia que na sua vida teve dois vícios: o futebol
e o tabaco. O primeiro deu-lhe tudo, o segundo acabou por o derrotar. Veja o vídeo antitabaco que fez em vida
23/03/2016 - Paraíba.com.br - Profissionais de saúde mental são qualificados para abordagem e tratamento do
fumante
22/03/2016 - Rede Paraná Notícias - Nova vacina, desenvolvidas por pesquisadores americanos mas ainda não
testada em humanos, promete acabar com vício em cigarro
22/03/2016 - Canal Rural - Produção de fumo terá queda de 11% no Rio Grande do Sul, devido à redução mundial
do consumo e ao clima deste ano
21/03/2016 - Maxpress - DPOC será a 3ª maior causa de morte em 2020 no mundo, segundo OMS
21/03/2016 - Blasting News - Cientistas dos EUA, liderados pelo "The Scripps Research Institute (TSRI)", localizado
em "La Jolla" (Califórnia), adaptam medicação para combater o abuso do álcool reduzindo a dependência química
19/03/2016 - UOL - Por que os aviões ainda têm cinzeiros, mesmo sendo proibido fumar a bordo? A obrigação é
vista como uma questão de segurança. "Mesmo não sendo permitido fumar nos voos, se por acaso algum
passageiro acender um cigarro a bordo, é obrigatório a aeronave ter um local para extinguir o cigarro com
segurança", diz um comunicado da Anac. Em 1973, 123 passageiros de um voo da Varig que saiu do Rio de Janeiro
com destino a Paris morreram por causa de um incêndio provocado por um cigarro jogado no lixo do banheiro
19/03/2016 - Veja - Conheça os maiores bilionários da 'indústria do vício'
18/03/2016 - Folha Vitória - Câncer é um mal muito mais fácil de ser prevenido do que tratado, de acordo com o
pesquisador Kimberly Miller, epidemiologista da American Cancer Society. É o exemplo do tabagismo, que está
associado a pelo menos 16 tipos de câncer, e que é responsável por 20% de todas as mortes por câncer em todo o
mundo
17/03/2016 - Revista Sábado - Aos 15 anos, 19% dizem ter começado a fumar dois anos antes em Portugal,
segundo estudo divulgado pela Health-Behaviour in School-Aged Chindren, da OMS
17/03/2016 - Jornal do Brasil - Fumantes e ex-fumantes que deixaram de fumar até 15 anos atrás, com idade
entre 55 e 74 anos, têm de fazer tomografia computadorizada dos pulmões todo ano, segundo diretrizes da
Associação Médica Canadense
16/03/2016 - O Tempo - Decisão abrupta (de parar de fumar) é facilitada quando existe terapia e
aconselhamento, segundo a pesquisa da Universidade de Oxford
16/03/2016 - Fátima Missionária - (Diferentemente da África e Ásia) Consumo de álcool e tabaco entre jovens de
11 a 15 anos diminuiu significativamente em 42 países da Europa e América do Norte, revela estudo da
Organização Mundial de Saúde
15/03/2016 - Global Media Group - Redes sociais diminuem a incidência de álcool e tabaco entre os jovens,
aponta estudo 'Health Behaviour in School-aged Children', feito junto de mais de 200 mil jovens com 11, 13 e 15
anos de 42 países da Europa e da América do Norte, e divulgado esta terça-feira, 15, pela Organização Mundial de
Saúde

15/03/2016 - G1 - (Método que indicamos) Largar cigarro de repente é mais fácil do que redução gradual, diz
estudo da Universidade de Oxford (Reino Unido). Experimento dividiu voluntários para comparar as formas de
cessar tabagismo. Corte abrupto obteve 22% de sucesso, contra 15% de método mais lento
14/03/2016 - Jornal da Manhã - Os adolescentes e o álcool. A venda ou o fornecimento, mesmo que gratuito, de
bebida alcoólica para menores de dezoito anos é proibida por Lei. Nem os próprios Pais podem fazê-lo. Essa
proibição está prevista no Art. 243 da Lei 8069/90 - "Estatuto da Criança e do Adolescente - Dos Crimes em
Espécie". A Lei, entretanto, não tem sido cumprida por omissão...
14/03/2016 - O Estado de São Paulo - (Proibição dos aditivos está suspensa por cautelar monocrática do STF)
Nancy Andrighi, corregedora do CNJ, prestes a assumir a presidência do STJ: "As ocasiões em que o STF reformou
decisões da Corregedoria foram todas decisões monocráticas dos ministros e em caráter cautelar. Acho que o uso
da cautelar é que prejudica a imagem do Poder Judiciário"
14/03/2016 - Portal Nacional de Seguros - (Jogando o jogo da indústria da bebida alcoólica) Dependência química
não é desvio de caráter, e deve ser retratado como "dependência química", diz psicóloga
11/03/2016 - Jornal Cruzeiro do Sul - (Jogando o jogo da indústria da bebida alcoólica) Inaugurada em Votorantim
usina que vai reciclar bituca de cigarro
10/03/2016 - Agência Câmara - (Jogando o jogo da indústria da bebida alcoólica) Projeto institui contribuição para
tratamento de vítimas do cigarro, através de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente
(2%) sobre a fabricação ou a importação de tabaco e seus derivados. A medida está prevista no Projeto de Lei
Complementar 4/15. O projeto será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votado também pelo Plenário
10/03/2016 - Canal Rural - Ministra da Agricultura confirma declaração contra o cigarro feita no Twitter. Kátia
Abreu publicou em sua conta em rede social: "Deveria ser proibido fabricar cigarro. Não tem justificativa p/se
vender veneno. Vou protocolar PL quando voltar ao Senado"
10/03/2016 - Super Interessante - Nova vacina, desenvolvida por pesquisadores americanos, pode ajudar você a
parar de fumar. Sistema imunológico é treinado para atacar moléculas de nicotina antes que cheguem ao cérebro.
Testada em ratos, resta agora saber se a vacina surte o mesmo efeito em seres humanos
10/03/2016 - Isto É Dinheiro - Califórnia aumenta para 21 anos idade mínima para comprar cigarro. O estado
americano passa a ser o segundo do país a adotar essa decisão, depois do Havaí
09/03/2016 - Diário Catarinense - Viviane Bevilacqua: Na maioria das vezes, alcoolismo começa dentro de casa
09/03/2016 - Portal do Governo do Estado do Piauí - Polícia Militar lança projeto contra o tabagismo. Ação
oferece acompanhamento médico a policiais que estejam dispostos a se livrar do cigarro
09/03/2016 - Ponto Final - Mais de 32 mil pessoas multadas desde 2012 ao abrigo da Lei do Tabaco de Portugal
07/03/2016 - Portal Nacional de Seguros - Sessão Philos exibe 'A sedução do cigarro', documentário que aborda a
sedução causada pelo cigarro mesmo com todas as advertências sobre seus malefícios, dia 11, às 13h. As reprises
da Sessão Philos acontecem aos domingos (8h), terças (2h) e quintas (6h)
07/03/2016 - Sobre Isso - Cigarros Eletrônicos podem Causar Câncer. Dispositivo teria mais químicos causadores
de câncer do que o ar poluído, constatam cientistas chineses. Medidas já estão sendo discutidas para proibir a
venda dos e-cigarros. Com os dados em mãos, a Universidade Batista de Hong Kong e o Conselho de Tabagismo
de Hong Kong (onde foram realizados os testes) exigiram que os cigarros eletrônicos sejam proibidos
04/03/2016 - Canal Rural - Erva-mate é alternativa para produtores de fumo
03/03/2016 - Jornal Porto Net - Saúde: Há cada vez mais jovens fumantes portugueses. Consumo entre jovens
aumentou mais de 30% nos últimos nove anos
03/03/2016 - Agência Senado - Comissão de Assuntos Sociais aprova projeto que proíbe o fumo em parques
infantis e locais de prática de esportes

03/03/2016 - INCA - Lançado o jogo "Agentes da Saúde: por um mundo livre do cigarro", visando fortalecer cada
vez mais as ações de promoção da saúde e de prevenção do tabagismo
02/03/2016 - Folha de São Paulo - EUA proíbem uso de cigarro eletrônico em todos os voos comerciais. "Esta
regra é importante porque protege os passageiros da exposição involuntária à fumaça em aerossol que ocorrem
quando os cigarros eletrônicos são utilizados", disse o Secretário de Transportes americano
02/03/2016 - Agência Senado - (Lobby da morte em ação) Produtores de fumo se reuniram com o presidente do
Senado, Renan Calheiros, e pediram que o Projeto de Lei do Senado (PLS) 769/2015, que amplia regras de
combate ao tabagismo, seja melhor discutido pelos senadores nas comissões permanentes da Casa. O projeto faz
parte da Agenda Brasil e tem decisão terminativa na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional (CEDN), ou
seja, assim que for aprovado pelo colegiado, poderá ser enviado, imediatamente, para análise na Câmara dos
Deputados. O Presidente do Senado, um dos políticos mais corruptos do país de todos os tempos, que já precisou
renunciar uma vez ao cargo de senador e é processado no STF, disse que vai conversar com o presidente da CEDN
02/03/2016 - Amata - Campanha "Vale a Pena Viver +", realizada pelo Instituto Oncoguia e AmigoH, incentiva que
fumantes larguem o cigarro (vídeo no youtube)
01/03/2016 - Jornal de Notícias - (Só na força de vontade) 92,1% deixaram de fumar sem apoio em Portugal,
revela o relatório "Prevenção e Controle do Tabagismo em Números" baseado em dados de 2014
01/03/2016 - Época Negócios - (É para isso que morrem milhões de consumidores?) Bilionária mais jovem do
mundo é uma norueguesa de 19 anos. Ela é herdeira de uma família cuja fortuna foi construída na indústria do
cigarro. Felizmente, segundo a Forbes, não está muito envolvida no dia a dia da empresa. Seu interesse é
'hipismo'
01/03/2016 - Público - Menos fumantes, mais mortes e mais gente a experimentar o tabaco em Portugal

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

