
 
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

ESPERAMOS ATUAÇÃO FIRME DO CONAR E DA PGR 

O Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária - CONAR julga em julho os 

comerciais de cigarro exibidos em maio e junho na televisão, e a Procuradoria-

Geral da República - PGR já está apta a reaver gastos previdenciários causados 

pelo tabagismo. 

A 2ª Câmara do CONAR deve, finalmente, julgar no dia 14/07/2016, às 9h, as 

reclamações, condensadas na Representação nº 123/16, contra os polêmicos 

comerciais sobre o contrabando de cigarros. Propagandas televisivas de cigarros 

estão proibidas desde 1º de janeiro de 2001, e aspectos acessórios sobre o 

produto não poderiam ser veiculados na TV aberta e na TV por assinatura. 

A PGR, por sua vez, com o recebimento das defesas prévias das duas grandes 

tabaqueiras brasileiras no Procedimento Administrativo Preparatório 

nº 1.34.001.003791/2015-71, já está apta para analisar o ingresso de 

competente ação civil pública para reaver os enormes prejuízos causados pelo 

tabaco. 

Já há uma perícia judicial em ação coletiva, realizada sob o crivo do contraditório, 

que atribui ao tabagismo 90% dos casos de câncer de pulmão, e o Instituto 

Nacional do Câncer - INCA estima, para 2016, 17.330 casos novos apenas de 

câncer de traqueia, brônquios e pulmões entre homens, e 10.890 entre 

mulheres. Faça os cálculos!  

Se a indústria tabaqueira quer o direito ao bônus de explorar seu negócio de 

viciar, adoecer e matar seus consumidores, tem o ônus de reparar os prejuízos 

causados, ao menos ao Poder Público. 

Abaixo, as notícias do mês, das quais se destacam, além do julgamento do 

CONAR, a que realça os preços baixíssimos do cigarro no Brasil: enquanto aqui 

um maço de marlboro é vendido por R$8,25, em Portugal custa 4,71€ (R$16,74), 

e, na Austrália, 16,75€ (R$59,68).  

Boa leitura. 

Silvio Tonietto 
Diretor-Geral 

Nota: 85% do cultivo do tabaco no Brasil é destinado 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 
78 mil views no youtube * 

"30 minutos que valem uma vida" 
 

* Últimos comentários:  

Wilian1 semana atrás 22 dias sem fumar é uma beleza hoje é dia 21/06/2016 e quase não sinto 

mais vontade e as ondas de fissura diminuíram 90% estou me sentindo mais calmo...vamos lá 

pare vc também porque não é tão difícil assim como parece e como todos dizem... 

Wilian3 semanas atrás hoje é dia 09/06/2016 e continuo firme e sem cigarros e agora tá 

ficando  mais fácil dormir e a água ajuda muito para diminuir a fissura que também diminuiu 

bastante... 

elias aragão3 semanas atrás Meus Parabéns Amaury da Costa....Que ótima Palestra....Que o 

Criador continue a te abençoar...Muito Grato. 

Ar Frio Refrigeracao4 semanas atrás parei de fumar fez 8 dias hoje 31/05/2016 ta dificio mais vou 

conseguir em nome de jesus 

Wilian4 semanas atrás Eu estou a mais de 24 horas sem fumar senhor Amaury, as suas palavras 

ajudam... e essa dica das 24 horas sem fumar,é muito boa e estou indo para as próximas 24 

horas que eu desejo que sejam para o resto da minha vida...meu pai (76) faleceu praticamente na 

minha frente, por causa do cigarro e isso aconteceu no dia 20/02/2015 e mesmo assim não tinha 

me convencido a parar de fumar e vc tem me ajudado Amaury e hoje é 31/05/2016 e foi um 

pouco difícil de dormir na noite  

 Notícias do mês: 

 30/06/2016 - Exame - (Apesar da proibição!) Quem são os brasileiros que fumam por tabela. No 

Brasil, 7,5 milhões de pessoas não fumantes são expostas diariamente ao fumo em ambiente 

fechado no trabalho. Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita pelo IBGE, 

pessoas de 25 a 39 anos são as que mais respiram fumaça de cigarro no ambiente de trabalho 

29/06/2016 - CBN Vitória - Em cinco anos, alcoolismo e outros vícios dobram liberação de 

auxílio-doença no Estado do Espírito Santo 

29/06/2016 - El País - As cinco substâncias mais viciantes e seus efeitos no cérebro 

28/06/2016 - TERRA - Câncer bucal: como se manter longe das estatísticas cruéis? A estmativa 

para o Brasil é de que 15.490 novos casos de câncer de boca sejam descobertos entre 2016 e 

2017, sendo 11.140 homens e 4.350 mulheres, com aproximadamente 5.400 casos de mortes. 

Este tipo de tumor ocupa hoje o 5° lugar em frequência entre os homens e representa 5% dos 

casos totais. "O fumo é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento do câncer nessa 

região, principalmente quando associado ao etilismo crônico (uso de bebidas alcoólicas) que 

potencializa a agressão", diz Coordenadora do Serviço de Odontologia em Oncologia na Santa 

Casa de Misericórdia de Maceió 

27/06/2016 - Zero Hora - Estudo diz que homossexuais têm mais riscos de sofrer de doenças e 

alcoolismo. A pesquisa, publicada na revista médica americana JAMA Internal Medicine e 

realizada em todo o país em 2013 e 2014, comparou o estado de saúde, as taxas de tabagismo e 

o consumo de álcool de 525 lésbicas, 624 gays, 515 bissexuais e 67.150 heterossexuais. "Nosso 

estudo indica que a comunidade de lésbicas, gays e bissexuais tem importantes disparidades em 

matéria de saúde, principalmente mental, e de consumo de álcool e tabagismo", afirmam os 

autores no estudo 



27/06/2016 - Notícias ao Minuto - Fumar provoca formação de placa bacteriana nos dentes, 

revela um novo estudo feito pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Louisville, EUA 

23/06/2016 - Notícias ao Minuto - Baixar o preço do tabaco? "Não há justificação para 

ziguezagues". Baixaram em 10 cêntimos, em Portugal, o preço dos maços das marcas 

Chesterfield, Marlboro, SG e Português Suave, como forma de compensação pela subida anterior 

de 20 cêntimos. O presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia já reagiu a esta medida 

que considerou ser "promotora do consumo de tabaco". "Está em contradição com todo o 

caminho já percorrido na sociedade portuguesa no sentido de erradicar o hábito de fumar", 

defendeu 

22/06/2016 - O Globo - (Jogando o jogo da indústria do tabaco) Cestas de lixo do Rio já têm 

recipiente para descarte de guimbas de cigarro 

21/06/2016 - Valor Econômico - Receita aumenta fiscalização sobre fabricantes de cigarro e 

bebidas. Segundo a Instrução Normativa 1.652, publicada no DOU nesta terça-feira, a obrigação 

"será importante instrumento também para coibir a utilização de selos de controles falsos, 

expediente utilizado por empresas fabricantes de bebidas quentes e de cigarros para escapar ao 

controle fiscal" 

21/06/2016 - TSF - (Prova dos lucros exorbitantes) De forma inesperada, fumar ficou mais barato 

em Portugal. A empresa que domina 63% do mercado desceu preços. A descida é pequena, mas 

quebra a tendência de subida 

21/06/2016 - Sputnik - Polícia descobre escravos ucranianos em duas fábricas ilegais de tabaco, 

que foram fechadas, na Polônia 

20/06/2016 - Época - Jairo Bauer: Por que a queda no número de fumantes não traz só boas 

notícias? Os percentuais diminuíram, mas milhões ainda estão expostos ao fumo. E o vício 

começa cedo 

20/06/2016 - Tananetuai - Mulheres que querem parar de fumar deveriam tentar neste período 

do mês: o ciclo menstrual. Um novo estudo, avaliando os efeitos dos hormônios estrogênio e 

progesterona sobre o comportamento viciante em animais, constatou que durante a fase pré-

menstrual inicial as mulheres apresentam menor probabilidade de cederem a "tentações" e 

serem afetadas por comportamentos de dependência 

17/06/2016 - Folha de São Paulo - Brasil propõe rastreamento do tabaco no Mercosul para evitar 

comércio ilegal 

16/06/2016 - Portal de Notícias - Resolução do Banco Central restringe financiamento a 

produtores rurais que não comprovarem, anualmente, a redução da dependência financeira da 

propriedade rural ao plantio de tabaco 

15/06/2016 - Jornal do Brasil - (Jogando o jogo da indústria do tabaco) Agora é lei: Rio será o 

primeiro estado com reaproveitamento de guimbas de cigarro 

15/06/2016 - Meio Ambiente Rio - (Até que enfim!!!) Especialistas debatem proibição do plantio 

do tabaco 

15/06/2016 - G1 - Mãe larga cigarro e perde 23 kg após ver filha internada com asma em UTI 

13/06/216 - Move Notícias - Fumar pode levar à cegueira, alerta oftalmologista 

13/06/2016 - G1 - Conar irá julgar comercial sobre imposto do cigarro e contrabando. Para 

consumidores e a Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo (Amata), propaganda 

incentiva o tabagismo 

12/06/2016 - Gazeta Online - Alcoólicos Anônimos atendem a pedidos de ajuda até para 



crianças. Grupos também visitam escolas e presídios para ajudar dependentes. Menino de oito 

anos já foi atendido pelo AA. 

11/06/2016 - R7 - Mesmo sem contrabando, cigarro geraria rombo de R$ 5 bi aos cofres públicos 

no Brasil 

11/06/2016 - R7 - Brasil perde R$ 115 bi para facções criminosas com contrabando. Estudo 

realizado pelo Idesf (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras) aponta que 

67,44% do contrabando que entra no País pelo Paraguai é de cigarro. O cigarro é o único item 

que é destruído. A Receita Federal destrói, em média, por dia, 18 toneladas de maços de cigarro. 

O resíduo é usado como combustível de caldeira, porém, as caldeiras não estão dando conta de 

tanto material e a cooperativa que cuida da destruição vai começar uma parceria com a 

prefeitura de Foz do Iguaçu para reciclar o papel e o fumo ser levado para composteiras. O clima 

é de cavalheiros entre o Brasil e o Paraguai, porque ambos os países contribuem de forma legal 

para o contrabando. Cerca de 40% do fumo usado nas fábricas de cigarro paraguaias é exportado 

de estados brasileiros, como o Rio Grande do Sul. Do outro lado, o Paraguai fabrica mais de 70 

bilhões de cigarros por ano, sendo que apenas 2% é para consumo interno e a Polícia Federal do 

Brasil afirma desconhecer contratos de exportação do cigarro paraguaio para outros países. 

Porém, toda a venda do cigarro dentro do território paraguaio é legal. O produto passa a ser 

ilegal quando ultrapassa a fronteira brasileira, principalmente aquelas que fazem divisa com o 

Paraná e com o Mato Grosso do Sul, sem pagar os devidos tributos. As empresas são lucrativas e 

estão em expansão. É o que mostram imagens aéreas apresentadas pelo Idesf, nas quais há 

fábricas em construção, com novos telhados e galpões. Uma dessas empresas, inclusive, é do 

presidente do Paraguai, Horacio Manuel Cartes, dono da Tabesa (Tabacalera del Este), que 

corresponde a 30% do que é produzido no país 

11/06/2016 - R7 - Quatro em cada 10 fumantes consomem cigarro de contrabando no Brasil 

10/06/2016 - Público - Álcool em excesso matou 88 homens e cinco mulheres em 2014 em 

Portugal, incluindo psicose alcoólica, a maioria nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto 

10/06/2016 - Veja - (Triste característica de ditadores) Kim Jong-un é visto fumando durante 

campanha contra o tabagismo 

09/06/2016 - Meio & Mensagem - Entidade questiona campanha sobre contrabando de cigarro. 

Ao Conar, Associação Mundial Antitabagista diz que peças do Fórum Nacional contra a Pirataria e 

a Ilegalidade fazem propaganda de fumo 

09/06/2016 - IOL - Jovens portugueses com problemas de álcool procuram ajuda para "travar a 

doença na fase inicial" 

09/06/16' - Amata - Boletim especial a respeito da propaganda de cigarro sob o viés de 

contrabando 

09/06/2016 - Jornal Dia a Dia - O CONAR tem o compromisso moral de acabar com o desrespeito 

à lei 

08/06/2016 - TRF1 - (Já virou jurisprudência) Princípio da insignificância não se aplica ao crime de 

contrabando de cigarro 

07/06/2016 - Visão - Os (estranhos) efeitos do álcool no cérebro 

07/08/2016 - O Globo - Atraente, porém letal. No Brasil, 80% dos fumantes começaram antes 

dos 18 

07/06/2016 - Exame - 'Cor mais feia do mundo' é usada contra o tabagismo. A cor mais feia do 

mundo é, oficialmente, esse tom de marrom esverdeado que você vê abaixo. Em 2012, o 

governo australiano contratou pesquisadores para identificar uma cor que pudesse ser usada nas 



embalagens de cigarro e que ajudasse a desencorajar o tabagismo. Depois da Austrália, outros 

países seguiram o exemplo, como França, Irlanda e Reino Unido 

07/06/2016 - 24 Horas News - Professores e acadêmicos do curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Várzea Grande, MT, realizaram mais uma etapa das campanhas permanentes de 

prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca, com 1ª Caminhada Livre do Tabaco 

04/06/2016 - Bem Paraná - Fumantes trocam cigarros por maçãs na Boca Maldita. Voluntários e 

alunos de diversos cursos da Uniandrade distribuiram maçãs em troca de cigarros neste sábado 

(4), no centro de Curitiba. A iniciativa fez parte da comemoração à Semana Mundial Sem Tabaco, 

na Rua XV de Novembro. Das 200 maçãs separadas para a ação, cerca de 150 foram trocadas 

03/06/2016 - SAPO - Tabaco vai ser proibido no Euro2016. UEFA está a ultimar os preparativos 

para impedir que os espectadores fumem dentro e fora dos estádios 

03/06/2016 - Jornal Terceira Visão Valinhos - (Exemplo para o Brasil) Tratamento gratuito do SUS 

para fumantes agora deverá ser divulgado em pontos de venda de tabaco. Daqui a 30 dias, todos 

os estabelecimentos que vendem cigarros ou quaisquer outros produtos com tabaco no 

município de Valinhos, SP, deverão divulgar atendimento médico gratuito do SUS. A informação 

deverá ser impressa em cartazes com letras de fácil visualização e leitura. A determinação foi 

imposta a partir de lei de autoria de vereador do PMDB 

03/06/2016 - UOL - Campanha contra o alcoolismo. Doença perversa 

02/06/2016 - Expresso MT - Por que beber álcool aumenta a vontade de fumar cigarro? A ideia 

de que bebidas alcoólicas "chamam" o cigarro não é apenas uma questão de hábito e tem 

fundamento científico. De acordo com um estudo publicado no site "WebMD", o consumo de 

álcool acelera a rapidez com que o organismo decompõe nicotina 

02/06/2016 - O Globo - Chinesa faz desenhos em cigarro para incentivar marido a parar de 

fumar. 'Esta é sua fortuna, você tem certeza que quer queimá-la?' é uma das mensagens (veja a 

foto) 

02/06/2016 - Jornal de Notícias - Quase metade dos jovens de 18 anos fuma diariamente em 

Portugal, diz estudo do Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD), convocados 70646 pessoas 

02/06/2016 - Movimento natura - Ativista cria página no Facebook Alcoólica Anônima depois de 

enfrentar por 12 anos problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool 

01/06/2016 - China Radio Internacional - Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, fez nesta terça-

feira (31) um discurso sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, conclamando a todos os países a 

padronizar as embalagens dos produtos de tabaco, a fim de diminuir o apelo de consumo 

tabagista 

01/06/2016 - Metrópoles - (Um depoimento) A arte de (não mais) transformar dinheiro e saúde 

em fumaça 

01/06/2016 - Jornal Sol - Estrias, rugas e peito caído por causa do tabaco? Sim! E há mais 

01/06/2016 - Extra 'Marketing velado': pesquisa da Fundação do Câncer, junto ao Instituto 

Nacional de Câncer (Inca), mostra estratégias da indústria do tabaco. O estudo, feito em seis 

cidades de três estados diferentes, visitou, entre junho e julho de 2015, 54 locais que vendem 

cigarros e constatou o que associações de combate ao tabagismo já denunciavam: apesar de 

uma lei federal proibir propagandas nos pontos de venda, o cigarro é exposto como objeto de 

glamour 

01/06/2016 - Portal Brasil - Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que 1,8 milhão 



de jovens entre 12 e 17 anos já experimentou cigarro. Apesar do número ainda alto, o dado pode 

indicar uma tendência de queda na experimentação de cigarro entre os adolescentes do País 

31/05/2016 - Jornal Sol - Sabe quanto custa um maço de tabaco na Austrália? Enquanto em 

Portugal, onde em breve começarão a circular os primeiros maços com fotografias chocantes, 

um Marlboro custa 4,70?, na Austrália custa 16,75?, e a embalagem já traz as imagens de 

pessoas doentes que incomodam os fumantes. Mas não é tudo: uma nova medida lançada pelo 

governo australiano prevê que o imposto sobre o tabaco suba 12,5% ao ano, estando previsto 

que cada maço atinja o preço de 26 euros em 2020, quando então custará quatro vezes mais do 

que a prata. A subida vertiginosa do imposto será, no entanto, apenas uma das medidas para 

travar o consumo do tabaco. Em meados de maio, o presidente de uma influente ONG 

australiana que pretende combater o tabagismo propôs a proibição da venda de cigarros a 

qualquer pessoa nascida depois de 2001. «Isso quereria dizer que os jovens que têm hoje 15 

anos jamais teriam o direito a fumar». O governo australiano prometeu ponderar esta hipótese 

31/05/2016 - SPTV - Hospital do Servidor Público faz testes de saúde no Dia Mundial Sem 

Tabaco. Agência publicitária faz vídeo de retirada de tireóide para a Associação de Defesa da 

Saúde do Fumante - ADESF 

31/05/2016 - NIT - 5 motivos de beleza para parar de fumar no Dia Mundial Sem Tabaco 

31/05/2016 - Paraná Online - Cerveja durante o expediente dá justa causa. Não havendo 

histórico de alcoolismo, o trabalhador que consome bebida alcoólica durante o expediente 

comete falta grave, que quebra a confiança que deve haver entre o empregado e o empregador 

31/05/2016 - Editora Abril S.A. - Novas descobertas sobre os prejuízos que a exposição precoce 

ao cigarro causa às crianças. Estudos recentes apontam que o contato com essa droga ainda 

dentro da barriga ou nos primeiros meses de vida afeta, lá na frente, os dentes (dobro de cáries 

até os 3 anos, segundo pesquisadores japoneses estudando 76 920 crianças nascidas entre 2004 

e 2010); o coração (40% maior propensão à arritmia em fumantes passivos infantis, segundo 

estudo da Universidade da Califórnia publicado em outubro de 2015 analisando 4 976 

indivíduos); o condicionamento físico (menor capacidade aeróbica de filhos de mães fumantes 

na gravidez, segundo pesquisa da Universidade de Oulu, na Finlândia, publicada em dezembro de 

2015 analisando 508 rapazes na faixa dos 19 anos); e até a saúde mental dos pequenos (maior 

propensão à esquizofrenia de filhos de mães fumantes, segundo trabalho de cientistas 

americanos e finlandeses publicado em 24 de maio de 2016 analisando mil indivíduos 

esquizofrênicos que nasceram entre 1983 e 1998 na Finlândia) 

31/05/2016 - R7 - "A maior mentira de um fumante é achar que nada vai acontecer com ele", diz 

médico 

31/05/2016 - Caras - Médico ensina como deixar de fumar sem utilizar remédios, listando 

alimentos e alternativas saudáveis para largar o vício 

31/05/2016 - Jornal da Record - Usuários de cigarro fazem alerta aos riscos no Dia Mundial de 

Combate ao Fumo 

31/05/2016 - O Dia - Siderúrgica Sul Fluminense com dois mil funcionários submete operários a 

teste de bafômetro há um mês. A siderúrgica alega que enxerga o procedimento como uma 

política de saúde, pois encaminha funcionários com problemas de alcoolismo para tratamento 

 

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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