Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
NÓS É QUE SOFREMOS UM GOLPE
O termo 'golpe' tem sido muito mal utilizado nos últimos tempos.
Todos nós recebemos da sociedade muito mais do que a ela oferecemos...
Contudo, se há alguém que realmente sofreu um golpe, foi a Saúde Pública.
Os aditivos no cigarro já estão proibidos. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal
não julga a ADI nº 4874.
Abaixo, as notícias do mês, das quais destacamos, uma vez mais, a de que os
custos indiretos, com as mortes; os custos previdenciários, com as
aposentadorias e pensões precoces; e os custos sociais e trabalhistas, com o
absenteísmo, todos relacionados às doenças causadas pelo tabaco, continuam
não sendo computados nos projetos de lei, como o de ampliação das medidas de
combate ao fumo do Senado. Digno de nota também o prazo de cinco anos
para o julgamento de um caso emblemático das vítimas da direção
embriagada potencializada pela irresponsável publicidade de cerveja na TV 'Vitor Gurman' -, sendo que ainda cabe recurso.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 70 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
* Último comentário: Erica Almeida3 semana atrás Gostei bastante desta palestra. Parabéns
29/04/2016 - Jornal de Portugal - (Polêmicos, continuam proibidos no Brasil) Afinal, o cigarro eletrônico é
melhor ou pior que o tradicional? A sua aparência inofensiva pode levar ao tabagismo, porque os perigos
são disfarçados

29/04/2016 - A Semana - Estudo da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill (EUA)
descobre parte do cérebro responsável pela bebedeira
29/04/2016 - 24 Horas News - Assembleia avança para livrar a mulher do alcoolismo no Estado. A
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa deu parecer
favorável à criação de um programa de amparo e cuidados para a mulher alcoólatra, em Mato

Grosso
28/04/2016 - Alcoolismo - alcoólatra em recuperação deve evitar até cerveja sem álcool
27/04/2016 - Hype Sciense - Estudo realizado no Reino Unido, que analisou 1,3 milhão de
mulheres ao longo de cinco anos, descobriu que mulheres fumantes são propensas a morrer pelo
menos dez anos mais cedo do que não fumantes. Desistir de fumar antes dos 40 anos lhes deu
uma grande chance de prolongar a sua vida por dez anos (90%). E antes dos 30 (97%). Das
mulheres recrutadas para o estudo, todas com idade entre 50 e 65 anos, aproximadamente
66.000 morreram durante o curso do estudo. Dos 20% das mulheres no grupo das fumantes,
descobriu-se que dois terços das mortes foram causadas pelo tabagismo
27/04/2016 - Diário Gaúcho - "Sou alcoólatra. E penso em me internar por causa do cigarro", diz
ator Tonico Pereira, de A Grande Família
26/04/2016 - Felipe Vieira - Porto Alegre pode proibir propaganda pública de bebidas alcoólicas e
fumo. Vereadores defenderam a necessidade de dar visibilidade zero para álcool e fumo na
Capital
26/04/2016 - Euronews - Robert Gale, um dos maiores especialistas em doenças causadas por
radiação nuclear, diz que o tabaco é mais perigoso do que as radiações
26/04/2016 - Agência Senado - Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional pode ampliar
medidas de combate ao tabagismo
20/04/2016 - Exame - Alemanha aprova, como último país da União Europeia, lei que proibe
propagandas de cigarro
19/04/2016 - Migalhas - O STJ e as estratégias de marketing da indústria do tabaco
19/04/2016 - Tribuna Hoje - Dados impressionantes: Crianças fumam dois maços de cigarro por
dia na Indonésia. Meninos começam a fumar com cinco anos. Mais de 70% dos homens
indonésios fumam, e a mesma coisa fazem mais de 40% dos meninos entre 13 e 15 anos
18/04/2016 - Portal itnet - (Fato comum, mas pouco divulgado) Idoso que estava em tratamento
contra o alcoolismo comete suicídio em povoado de Itabaiana (SE)
18/04/2016 - SBT Online - (É preciso acabar com esse ritual arcaico. Quanto vale uma vida
mesmo?) Após celebrar missas padre dirige embriagado e atropela e mata homem em SP. Pagou
R$ 5 mil de fiança e reponderá em liberdade
15/04/2016 - Jornal Dia a Dia - Dia Mundial da Voz: conheça os malefícios do cigarro para a
saúde vocal e respiratória
13/04/2016 - Jornal Médico - 80% dos alunos portugueses do terceiro ciclo e do secundário que
fumam querem deixar o vício mas não pedem ajuda. O estudo envolveu cerca de 4.000 alunos de
31 escolas de Portugal
12/04/2016 - Opinião e Notícia - Britânicos aderem ao cigarro eletrônico como alternativa aos
cigarros comuns
12/04/2016 - Jornal de Portugal - (Atenção fumantes!) Panasonic recusa concerto de televisão
comprada em 2012 que 'fuma' 40 cigarros por dia. A marca explicou que a garantia de cinco anos
não cobre os danos provocados pelos hábitos dos queixosos, que fumam uma média de 40
cigarros por dia (a fumaça causou "sombras" no ecrã da TV)
12/04/2016 - Agência Brasil - (Pra variar) Ampliação das medidas de combate ao fumo em pauta
na comissão da Agenda Brasil não consideram os custos indiretos, como as mortes prematuras,
as aposentadorias precoces ou o absenteísmo relacionado a essas doenças
11/04/2016 - Época - (Ficam mais tempo desempregados) Fumantes têm 30% mais dificuldade

para conseguir emprego, diz estudo da Universidade Stanford, na Califórnia, nos EUA. Além
disso, quando encontram trabalho, eles ganham menos do que os não-fumantes
10/04/2016 - Correio Braziliense - (Pelo menos isso) Bebidas alcoólicas estão proibidas nos
protestos do DF
10/04/2016 - Portal Meio Ambiente - Pontas de cigarro são biodegradáveis? Não. E várias das
suas toxinas irão contaminar a água e afetar os ecossistemas aquáticos
09/04/2016 - Terra - Alemanha quer proibir publicidade sexista e de cigarro em locais públicos. A
Alemanha é o único país da UE onde não há restrições para a publicidade de cigarro em público
07/04/2016 - IOL - Tabaco fica mais caro a partir de 1 de julho em Portugal
05/04/2016 - Jornal I - Imagens chocantes chegam aos maços já em maio em Portugal
05/04/2016 - Veja - Dono de Cervejaria é citado na Operação Zelotes
05/04/2016 - Blasting News - 10 dicas para quem não consegue parar de fumar, diminuir os
resultados maléficos do tabaco
05/04/2016 - G1 - (Após cinco anos, e ainda cabe recurso!) Mulher que atropelou Vitor Gurman,
e estava alcoolizada segundo os laudos, é condenada a pagar indenização. O acidente ocorreu na
Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo, em julho de 2011. Cabe recurso
04/04/2016 - G1 - (Efeitos ou causas da violência?) Mulher é agredida ao negar R$ 20 para
marido comprar cigarro em Sidrolândia, MS. Suspeito chegou em casa embriagado, diz boletim
de ocorrência
04/04/2016 - UOL - Com verba dos EUA, Rússia tenta se livrar do cigarro (o número de russos
fumantes caiu 17% ao longo do ano passado, apesar de 43% da população ainda fumar)
04/04/2016 - Diário Digital - (Exemplo para o Brasil) Governo turco prepara projeto de lei para
impedir fumar nas praias. O Ministro da Saúde turco, que não especificou quando entrará em
vigor a nova lei, explicou ainda que a lojas que vendem tabaco não poderão expor os maços de
tabaco
04/04/2016 - Clic RBS - (É imprescionante: ninguém calcula os gastos previdenciários!!!)
Tolerância zero para álcool no trânsito. O deputado federal Jorginho Mello vai incluir no regime
de urgência do Congresso Nacional o projeto de lei que prevê tolerância zero para crimes de
trânsito causados por alcoolismo. A sugestão, que estava sendo encaminhada via emenda
popular. Entre as penalidades propostas, que serão avaliadas pelo parlamento, estão a prisão do
motorista e leilão do veículo caso seja provada a culpa. O valor do carro iria para uma
indenização às pessoas feridas. Considerando custos públicos, em 2014 o seguro DPVAT pagou
no país 52.200 indenizações por morte e 596 mil por invalidez
01/04/2016 - Extra - Marcados para a vida. O tabagismo durante a gravidez já foi associado a
diversos problemas nos filhos, como a ocorrência de fendas labiopalatinas e asma, baixo peso no
nascimento e até mesmo a temida, e felizmente rara, Síndrome da Morte Súbita Infantil, mas os
mecanismos por trás destas influências ainda são muito pouco conhecidos pela ciência. Agora,
porém, uma meta-análise que envolveu dados de mais de seis mil pares de mães e crianças
recém-nascidas, de 13 estudos na Europa e EUA, revelou que o fumo provoca alterações na
química do DNA dos fetos, que podem persistir por longo tempo ou até serem permanentes, ou
seja, deixam marcas que acompanharão o indivíduo pelo resto da vida; incluindo vários tipos de
câncer, autismo, epilepsia e outros distúrbios neurológicos
31/03/2016 - Agência Brasil - Fiocruz lança Observatório das Estratégias da Indústria do Tabaco
na internet para monitorar indústria tabagista
31/03/2016 - Jornal Dia a Dia - Notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo - Ano IX - nº 77

31/03/2016 - Amata - Notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo - Ano IX - nº 77
31/03/2016 - Terra - Fumar durante a gravidez altera o DNA do feto, diz estudo publicado hoje
de equipe internacional que analisou o DNA de 6.685 recém-nascidos e o comparou com o
consumo de tabaco de suas mães, em um dos estudos mais completos já realizados sobre este
tema
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, como 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

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.
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