Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
CHEGOU A VEZ DA INDÚSTRIA DO TABACO SER RESPONSABILIZADA
PGR determina notificação das tabaqueiras brasileiras, e MPF/SP converte
Representação em Procedimento Administrativo Preparatório.
Hoje é Dia Mundial Sem Tabaco, e é com grande satisfação que comunicamos
que o Ministério Público Federal de São Paulo, atendendo a determinação da
Procuradoria Geral da República, converteu a Representação Cível da Amata para que a indústria do tabaco seja responsabilizada pelos prejuízos causados à
Previdência Social -, em Procedimento Administrativo Preparatório, determinando
a expedição de ofício às empresas Souza Cruz S/A e Philip Morris Brasil Indústria
e Comércio Ltda. para oferecerem contra-razões.
Assim como aconteceu com Dilma Rousseff, que achou que jamais seria
alcançada pelos Órgãos de Controle, estamos certos que a indústria do tabaco,
que se vale do 'bônus' do princípio constitucional da livre iniciativa, irá arcar com
o 'ônus' causado à previdência social pelos males do seu produto.
Por sinal, a foto da presidente em vias de impeachment com um charuto na boca
foi a notícia mais deprimente do mês, que julgamos necessário realçar ante o
perigo que a mesma ainda representa enquanto não encerrado o processo.
Voltando à indústria do tabaco, a responsabilização virá em boa hora, já que o
INCA estima em 28,22 mil os novos casos de câncer do pulmão para 2016, dos
quais 90% são tabaco relacionados, dentre os quais a da médica, filha de escritor
e de mãe mortos devido à mesma doença, que gravou um relato comovente para
pedir padronização de maços de cigarro.
Em breve traremos mais notícias sobre o Procedimento Administrativo
Preparatório nº 1.34.001.003791/2015-71 que tramita no Gabinete nº 28 da
Procuradoria da República em São Paulo.
Digno comentar também a canhestra propaganda indireta de cigarro, proibida por
lei, travestida de 'combate ao contrabando', veiculada em horários nobres de
televisão. O Departamento Jurídico da Amata também estará tomando as
medidas necessárias para apuração de responsabilidades e reparação da
sociedade.
E completaram-se 2 anos e 8 meses que a Min. Rosa Weber e o Min. Presidente
Ricardo Lewandowski, do STF, colaboram com a morte, adoecimento e viciação
dos brasileiros ao permitirem, ao arrepio da lei, aditivos no cigarro, não
colocando em pauta de julgamento a liminar da ADI nº 4874.
Abaixo, as notícias do mês cuja leitura recomendamos, com destaque, dentre as
boas, para a reportagem em que a Amata comemora os benefícios trazidos pelos

7 anos de vigência da Lei de Ambientes 100% Livres do Tabaco no Estado de São
Paulo.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Nota: a partir desta edição, estaremos lembrando que 85% do cultivo do tabaco no Brasil
é destinado à exportação, e que medidas antifumo pátrias afetam positivamente a
economia nacional.

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
75 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
* Último comentário: Catoosah Gamr2 semana

atrás Eu fumava uma carteira por dia a mais de 16
anos. Deixei de fumar faz 10 dias, e não é fácil não, a gente tem que brigar com o inconsciente e o consciente do
cérebro a todo instante, praticamente a toda hora dá aquela vontade, logo vc pensa "ah vou dar só um trago !".
Parece que a vida não tem sentido, não tem graça, vc se irrita a toa.!.... Mas acredite tudo isso logo passa!, e se vc
realmente quer parar de fumar, consegue sim. Eu mesma parei de fumar de uma vez, e com um fumante dentro de
casa, depois das refeições ele fuma na minha frente, e graças a Deus eu não sinto nenhum pouco de vontade, vc
ate começa a perceber o cheiro ruim que o cigarro tem......SE VOCÊ QUER VOCÊ CONSEGUE !

30/05/2016 - Revista Brasil - Você sabia que uma das substâncias do tabaco pode aumentar os
batimentos cardíacos e favorecer uma arritmia cardíaca? Especialista da Sociedade Brasileira de
Arritmias Cardíacas explica que a nicotina é uma adrenalina ruim, que eleva a frequência
cardíaca dos pacientes e os predispõem a arritmia, entre elas a fibrilação atrial, que tem como
uma de suas consequências o AVC (Acidente Vascular Cerebral)
30/05/2016 - Super Interessante - Jovens que postam fotos bebendo (no Facebook, Twitter e
Instagram) têm risco maior de desenvolver alcoolismo, descobre estudo da Universidade
Estadual da Carolina do Norte, EUA
29/05/2016 - Diário dos Campos - INCA estima 28,22 mil novos casos de câncer do pulmão em
2016
28/05/2016 - Extra - Enquanto pais fumam, filhos sofrem de forma passiva e são influenciados
pelo vício
27/05/2016 - Oje Digital Econômico - Portugueses poupam 15 milhões em tabaco. Em 2011 a
Comissão Europeia lançou a campanha "Os ex-fumadores são imparáveis" com o objetivo de
ajudar os jovens europeus dos 24 aos 35 anos a reduzir ou abandonar o vício. Em cinco anos
estima-se que 30 mil jovens tenham deixado por completo de fumar. Em acréscimo, contribuiu
também para estimular as poupanças financeiras dos utilizadores, num valor estimado de cerca
de 15 milhões de euros
27/05/2016 - Agência Senado - Aprovado no Senado, projeto que proíbe o fumo em parques
infantis aguarda decisão na Câmara
27/05/2016 - Brasil Fashion News - Tabagistas têm até 30 vezes mais risco de desenvolver câncer
de pulmão, segundo especialista do Centro de Pneumologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
26/05/2016 - O Globo - (Deprimente!) Dilma exala fumaça. Antigamente, a presidente afastada
Dilma Rousseff fumava escondido, quase sempre 'filando' cigarro dos outros. De pouco antes da
aprovação do impeachment na Câmara para cá, passou a fumar charuto com regularidade, e não

se preocupa em esconder de ninguém
26/05/2016 - Ponto Final - Indonésia: Milhares de crianças trabalham em plantações de tabaco
25/05/2016 - Tribuna Hoje - Mulher fumante tem cinco vezes mais chances de sofrer um infarto,
diz estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que irá deflagrar uma campanha em
comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco
25/05/2016 - O Globo - Médica com câncer no pulmão faz relato comovente para pedir
padronização de maços de cigarro. Filha de escritor Eduardo Galeano, morto devido à doença,
grava o vídeo
25/05/2016 - Extra - Sem padronização, maços de cigarro atraem jovens e reduzem alertas
sanitários, diz Secretária Executiva da Comissão Nacional para Implementação da Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco
25/05/2016 - Info Money - ONG pede fim de comercial que critica impostos de cigarros:
"retrocesso"; Fórum rebate
24/05/2016 - Paran@shop - Tabagismo ainda é responsável por 30% dos cânceres
24/05/2016 - INCA - Para 2016, a OMS definiu como tema do Dia Mundial Sem Tabaco as
embalagens padronizadas de cigarro
24/05/2016 - Portal Nacional de Seguros - Tabagismo aumenta em até 20 vezes chance de
desenvolver câncer de pulmão, segundo especialista do Centro de Oncologia do Hospital 9 de
Julho
23/05/2016 - Diário do Grande ABC - Especialistas criam aplicativo para ajudar fumante a deixar
o cigarro
23/05/2016 - Adnews - SBT propõe o fim da relação com o cigarro (veja o vídeo)
23/05/2016 - JRS - Tabagismo está diminuindo entre os jovens, aponta estudo da SulAmérica.
86% dos entrevistados que pertencem à geração Z, que contempla os nascidos a partir de 1991,
afirmam nunca ter fumado
23/05/2016 - Euro News - Cia. francesa de seguros, número dois do setor na Europa, abandona
investimento na indústria tabaqueira. Vai vender ativos no valor de cerca de 1,8 bilhões de
euros. Pretende centrar-se na prevenção e considera que não faz sentido manter tais
investimentos. Para a indústria tabaqueira é mais um segundo golpe em poucos dias, após as
alterações para a venda de produtos do tabaco na UE
20/05/2016 - TSF - (É absurdamente inacreditável como são esquecidos os prejuízos
previdenciários) O Estado ganha ou perde dinheiro com os fumadores? As contas são difíceis,
mas pelo último estudo, feito por vários investigadores da Universidade Católica e da Faculdade
de Medicina de Lisboa em 2007, dá para ter uma ideia de que os custos das doenças atribuídas
ao tabaco chegam a 500 milhões de euros a mais que os impostos arrecadados, e não são
levados em conta os prejuízos como o absenteísmo, a diminuição da produtividade,
medicamentos e tratamentos pagos pelas famílias ou custos para os fumantes passivos
20/05/2016 - GreenMe - 10 remédios naturais que podem ajudar a parar de fumar
19/01/2016 - Paran@shop - 31 de maio: Dia Mundial sem Tabaco. Apesar da queda de 30% no
número de fumantes no país, 10,8% dos brasileiros ainda são usuários
19/05/2016 - Sport Clube Internacional - (Merece a nossa torcida!) Conscientização: inter lança
campanha antitabagismo nas arquibancadas do estádio do Beira-Rio
19/05/2016 - G1 - (É para isso que existe uma CPI?) CPI das Torcidas Organizadas da Câmara
Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta-feira seu relatório em que recomenda que volte a

ser permitida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios
18/05/2016 - TV Câmara SP - Após 7 anos, Lei Antifumo tem adesão de 99% dos comerciantes.
Silvio Tonietto comenta os benefícios aos não fumantes
18/06/2016 - Jornal Dia a Dia - Parar de fumar, uma decisão saudável
18/06/2016 - R7 - Quanto tempo de vida você perde por cigarro fumado? Segundo estudo
desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Bristol, na Inglaterra, as pessoas perdem,
em média, 11 minutos de vida por cigarro fumado, 3h40 por maço, e até uma dia e meio por
pacote. Se a pessoa consumir mais de um maço diariamente, então, a expectativa médica de
vida reduz aproximadamente 9 anos
18/06/2016 - STJ - Novo pedido de vista suspende julgamento sobre uso da expressão "sem
álcool" em cerveja
17/05/2016 - Ponto Final - Lei do Tabagismo resulta em mais de 33 mil multas em Portugal
17/05/2016 - Notícias ao Minuto - Sociedade Portuguesa de Pneumologia lança a campanha
"Larga a chupeta. Fumar é ridículo", direcionada à adolescência, tendo em conta que é entre o
sétimo e o nono ano de escolaridade que se inicia o consumo do tabaco
17/05/2016 - Notícias ao Minuto - Cigarros eletrônicos também apresentam sérios riscos à
saúde. O FDA anunciou recentemente que irá regular os cigarros eletrônicos semelhantemente
aos cigarros normais. Eles mantêm os fumantes viciados à versão antiga por mais tempo, ao
invés de encorajá-los a largar completamente o vício, diz especialista, que aponta que entre 70%
e 90% dos usuários de cigarros eletrônicos na verdade fumam os dois
16/05/2016 - Observador - (Triste "coincidência") Ato de fumar um cigarro atrás de outro ligado
a um suicídio
16/05/2016 - STJ - Mantida a condenação de empresas a pagar indenização por comercial
irregular de cigarro
15/05/2016 - Notícias ao Minuto - Os maços de tabaco vão mudar pelo menos no Reino Unido.
Assim serão as (outras duas) novas embalagens
14/05/2016 - Luxemburger Wort - Na antiga fábrica de tabaco: novas moradias para 4.000
pessoas em Hollerich, Luxemburgo
15/05/2016 - Correio da Manhã - Alcoolismo afeta 50 mil em Portugal Em 2014. Cerca de 300 mil
consumiram álcool acima da média
14/05/2016 - Expresso - Indústria do tabaco enfrenta tratamento de choque. Veja (12) imagens
chocantes nas embalagens, incluindo doentes de câncer em fase terminal, pulmões e línguas
com tumores malignos ou mesmo caixões - e que deverão ocupar, incluindo texto, 65% das faces
dianteira e traseira do maço de cigarros e pacotes de tabaco de enrolar. Nelas, terão também de
constar duas advertências: "Fumar mata - deixe já" e "O fumo do tabaco contém mais de 70
substâncias causadoras de câncer"
13/05/2016 - ONU BR - Parceria da OIT combate trabalho infantil no cultivo de tabaco do Rio
Grande do Sul, fortalecendo ações de educação em Sobradinho, Arroio do Tigre, Lagoa Bonita do
Sul e Ibrama
13/05/2016 - O Tempo - Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais investiga fator genético
entre dependentes de álcool. O Brasil é o terceiro país das Américas com mais mortes de
homens causadas pelo álcool, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. E segundo
a OMS, mais de 200 doenças estão relacionadas ao vício do álcool, que é um dos principais
fatores de risco para a mortalidade precoce e a incapacidade na população mundial
12/05/2016 - Folha Vitória - Tabagismo, hipertensão e DPOC: veja quais são as doenças que

podem atingir os jovens
11/05/2016 - STJ - Quarta Turma do STJ condena, por unanimidade, fabricante de cigarros e
outras duas empresas de comunicação a pagar indenização de R$ 500 mil por propaganda de
tabaco veiculada em 2000
11/05/2016 - G1 - (Veja o que querem os representantes do povo paulista!) CPI das Torcidas
Organizadas da Câmara Municipal de São Paulo quer álcool e torcidas mistas nos estádios
10/05/2016 - Tribuna Hoje - (Atenção Ministério Público Estadual e de Contas: Incentivo fiscal
predatório!!!) Produtores de fumo são beneficiados com redução de 50% em tarifa. 20 mil
produtores de fumo do Agreste alagoano receberam, nesta terça-feira (10), redução em 50% da
nova base de cálculo do ICMS nas operações de comercialização do fumo em corda
10/05/2016 - Expresso - Paris pagará às grávidas que deixarem de fumar. A cada consulta que
permanecerem livres do tabaco, as mulheres de Paris e Ile-de-France receberão um vale de
compras no valor de 20 euros. Em 2015, as universidades de Sterling e Glasgow recompensaram
612 grávidas por terem deixado de fumar, fazendo aumentar o valor dos cheques com o passar
do tempo. Feito o balanço, 22% das grávidas abandonaram o vício
10/05/2016 - Tribuna Hoje - (Atenção Ministério Público Estadual e de Contas: Incentivo fiscal
predatório!!!) Produtores de fumo são beneficiados com redução de 50% em tarifa. 20 mil
produtores de fumo do Agreste alagoano receberam, nesta terça-feira (10), redução em 50% da
nova base de cálculo do ICMS nas operações de comercialização do fumo em corda
09/05/2016 - Portal do Governo do Estado de São Paulo - Lei Antifumo completa 7 anos com
99,7% de adesão em SP. Mais de 1,5 milhão de vistorias foram realizadas; uma a cada cinco
multas aplicadas foram fruto de denúncia da população
09/05/2016 - Tananetuai - 500 dias sem ele: homem 'rejuvenesce' 15 anos após cortar o álcool
09/05/2016 - Maxpress - Souza Cruz é condenada por dispensa discriminatória de empregado
com câncer nos rins
09/05/2016 - GCN - (Impressionante) Jovem troca vícios, fica obesa e faz transformação radical.
A norte-americana, hoje com 28 anos e pesando 56 quilos, passou por muitas dificuldades ao
abandonar o vício no cigarro, aos 21 anos, e chegar a pesar pouco tempo depois 124 quilos
08/05/2016 - Boa Informação - Conta social: vício que ameaça o solo e a água
08/05/2016 - Justica em Foco - (Dois pesos e duas medidas, pois os consumidores não são
indenizados pelo mal que o produto causa!) Agricultor faz jus a indenização por perda na
qualidade de fumo após queda de energia
07/05/2016 - CBN Vitória - Campanha contra alcoolismo gera prêmio internacional para agência
de propaganda do Espírito Santo. Os vencedores do 22ª Communicator Awards foram
anunciados recentemente pela Academia Norte-americana de Artes Visuais e Interatividade. O
vídeo premiado possui um pouco mais de dois minutos e faz campanha contra o alcoolismo e,
indiretamente a violência doméstica ou infantil. Com mais de 6.000 inscrições recebidas de todo
mundo, o festival reconhece a excelência criativa para profissionais de comunicação. A
campanha "Carta para Jack" criada pela agência 21 Gramas, daqui de Vitória, para a ONG
Bandeiras Brancas foi premiada na categoria film/commercial
07/05/2016 - Paran@shop - (Este é outro prêmio) Palladium Shopping Center conquista Ouro em
prêmio internacional. Com o projeto Tabaconomia, criado pela agência Master Comunicação, o
shopping venceu o Latin America Shopping Center Awards 2016, na categoria "Marketing com
uma causa". A proposta do Tabaconomia é mobilizar a população em prol do combate ao fumo.
O prêmio foi entregue em Cancun, México. O Palladium já realizou diversas campanhas. A
primeira consistia em converter o valor investido em cigarro em produtos de lojas. As vitrines do

shopping expuseram produtos com etiquetas que comparam o preço ao número de maços de
cigarro que aquele valor representava. Na segunda, um conversor antitabaco foi apresentado
para exemplificar que o cigarro rouba, em média, seis minutos, e o que pode ser feito com esse
tempo desperdiçado. "As pessoas podiam depositar cigarros em urnas no shopping, trocando-os
por mimos como massagem, leitura de livros para crianças e até ingressos para uma sessão de
cinema no IMAX". a terceira campanha com o lançamento do perfume Tabac Eau. Em um
estande no shopping, modelos entregavam aos clientes um cartão com o aroma do suposto novo
perfume. As pessoas eram surpreendidas ao perceberem que, na verdade, o cheiro era de
cigarro. A filipeta entregue tinha formato de um cigarro e a frase "O cheiro do cigarro não agrada
ninguém"
07/05/2016 - Mogi News - Lei Antifumo já multou 145 estabelecimentos na região. Durante os
últimos seis anos, mais de 37 mil inspeções foram realizadas
06/05/2016 - Brazilian Voice - Os fumantes mentem quando utilizam o Obamacare (plano de
saúde estatal americano)? A justificativa pode estar no fato de que apenas oito estados
americanos proíbem a cobrança de mensalidades mais altas nos seguros de saúde aos fumantes
05/05/2016 - Luxemburger Wort - Califórnia (EUA) eleva idade legal para fumar para os 21 anos.
O estado mais povoado dos Estados Unidos, com 39 milhões de habitantes, junta-se, assim, ao
Havai. O senador impulsionador da iniciativa, dentro de um conjunto de medidas legislativas que
regulam também os cigarros eletrônicos, assinalou que a medida vai salvar vidas porque fará
com que menos adolescentes comecem a consumir tabaco; e que a "feroz" oposição da indústria
tabaqueira a este projeto de lei demonstra que o seu modelo de negócio se baseia em
"promover e vender este veneno às "crianças
05/05/2016 - Exame - EUA proíbem cigarros eletrônicos a menores de 18 anos. A Administração
de Alimentos e Remédios (FDA) dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que incluirá os
cigarros eletrônicos na lei de controle do tabagismo e proibirá a venda destes dispositivos a
menores de 18 anos
05/05/2016 - Rondonia ao vivo - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da
Assembleia Legislativa de Rondonia aprova projeto que alerta para perigos do alcoolismo.
Propositura que torna obrigatória a fixação de cartazes informativos sobre os malefícios do
alcoolismo em lugares visíveis em todos os pontos de vendas de bebidas alcoólicas dentro do
Estado
05/05/2016 - Agência Brasil - Sancionadas regras mais rígidas do Código de Trânsito. Dentre elas,
foi criada uma infração específica para aqueles que se recusarem a se submeter a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra
substância. A multa, nesses casos, será de R$ 1.915,40 e, em caso de reincidência no período de
12 meses, a penalidade será aplicada em dobro
04/05/2016 - G1 - Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) confirma proibição dos aromas nos
cigarros, a generalização dos pacotes neutros e as novas regras sobre os cigarros eletrônicos
04/05/2016 - Rádio Boa Nova - Alcoolismo na adolescência
02/05/2016 - Carsale - Projeto de lei a Câmara dos Deputados quer proibir passageiro bêbado no
assento do carona. infração gravíssima seria gravíssima, gerando aplicação de 7 pontos na CNH
do condutor, além de retenção do veículo. Proposta menciona países como a Macedônia e a
Bósnia-Herzegovina que já adotam essa restrição
02/05/2016 - Portal Nacional de Seguros - Menos tabaco e mais qualidade de vida. Psicóloga dá
dicas de como livrar-se do hábito de fumar

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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