
 
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

ESCÂNDALOS SEM FIM? 

Como sinalizamos na penúltima edição deste resumo de notícias, a AMATA 
ingressou, nesta segunda-feira (1º/08/16), com uma representação 
criminal em face dos representantes legais do Grupo Globo, do FNCP (Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade) e de uma agência de publicidade, no 
Ministério Público de São Paulo, sede da maioria das empresas, em razão dos 
comerciais de cigarro, sob o viés do problema do contrabando, exibidos em maio 
e junho deste ano na televisão brasileira. 

Deixamos por ora de tornar público os termos da peça jurídica, como de 
costume, em virtude da possibilidade das denunciadas terem agido calçadas em 
eventual autorização judicial, caso em que a representação deverá ser arquivada 
de plano. 

Infelizmente, o CONAR (Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária), que 
poderia trazer luzes para o caso, uma vez mais, pela terceira oportunidade, não 
julgou a representação consubstanciada nas reclamações de telespectadores e da 
AMATA contra o comercial - embora representações mais recentes já tenham sido 
julgadas -, sob a justificativa de que o conselheiro relator não apresentou o 
relatório. E agora a câmara competente (2ª) para o julgamento só se reunirá 
novamente em outubro.  

A AMATA possui um histórico de vitórias em representações por infrações legais 
relacionadas ao cigarro. Dentre elas, a que resultou no cancelamento de um 
contrato de financiamento feito pelo Supremo Tribunal Federal com a tabaqueira 
Souza Cruz; e a que resultou num Termo de Ajustamento de Conduta para ser 
cumprida a proibição de publicidade nos pontos de venda, que forçou a 
regulamentação da lei antifumo que se arrastava por três anos pelo canhestro 
governo Dilma. Conseguimos também na Procuradoria Regional da República de 
São Paulo reverter a inércia da atuação da primeira instância do Órgão paulista 
em buscar reaver os prejuízos previdenciários causados pela indústria do tabaco, 
ao menos em relação aos casos de câncer de pulmão. A representação encontra-
se atualmente na Procuradoria-Geral da República, após as respostas das 
tabaqueiras nacionais. 

De outro lado, como sempre gostamos de indicar algum aspecto positivo no 
mês, parabenizamos a Ambev, primeiramente pela qualidade da cerveja '0,0% de 
álcool' da marca brahma, de sabor absolutamente idêntico à alcoólica, e pela 
publicidade na TV apenas desse seu produto sem álcool. Infelizmente as outras 
marcas, nas louváveis tentativas anteriores, não conseguiram alcançar o mesmo 
padrão "0,0%" alcoólico, e algumas cervejarias continuam prejudicando a Saúde 
Pública e o Trânsito Seguro com a publicidade de sua bebida alcoólica, em 
especial num país de hipossuficiência social e cultural como o Brasil. Não fosse o 
risco para os dependentes e para as crianças enquanto existirem as versões 
alcoólicas, as "0,00% de álcool" seriam dignas de serem recomendadas. 

  



Abaixo, as interessantes notícias do mês, dentre as quais destacamos a de que já 
há um país, por sinal onde menos se fuma no mundo, que se tornou o primeiro a 
proibir tanto a venda como o consumo de tabaco: o Turcomenistão, uma 
República independente da antiga União Soviética da Ásia Central, que, antes que 
se busquem ou inventem críticas por aí, é bom dizer se tratar de um país de 
tradição democrática, com vários anos seguidos de elevado crescimento 
econômico (11% em 2011), e onde os cidadãos recebem eletricidade, água e gás 
natural do governo gratuitamente, sendo esse auxílio garantido até 2030.  

Boa leitura. 

Silvio Tonietto 
Diretor-Geral 

Nota: 87% 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 
81 mil views no youtube * 

(assista o vídeo mais abaixo) 
"30 minutos que valem uma vida"  

Notícias do mês: 

30/07/2016 - Notícias do Dia Online - Após cigarro causar incêndio, chefe de delegação da 

Austrália se irrita: 'Vila (dos atletas) não é para fumantes 

29/07/2016 - Terra - Após prêmios no Brasil, EUA, México, Índia e Coreia do Sul, "Carta para Jack 

(Daniels, por uma menina de 8 anos ao se deparar com mudanças de comportamento do seu 

pai)" conquista a África do Sul 

29/07/2016 - A Bola - Acabou-se a venda e consumo de tabaco. Eis o primeiro país a fazê-lo. 

Presidente do Turquemenistão baniu por completo a venda de tabaco no país, e prometeu 

também mão pesada para os estabelecimentos que tentem contornar a lei 

29/07/2016 - Mundo Nipo - (Acorda agricultura brasileira: essa é uma tendência; daqui a pouco 

não haverá mais para quem vender!) Índice de fumantes no Japão recua ao menor nível desde 

1965 

29/07/2016 - Terra - Cérebro volta a ter níveis normais de dopamina após abandono do cigarro. 

Pesquisadores da Universidade de Lubeck, na Alemanha, descobrem que os níveis do 

neurotransmissor, associado ao prazer e às emoções, voltam ao normal em cerca de três meses. 

Achado poderá ajudar na difícil etapa da abstinência 

29/07/2016 - Notícias ao Minuto - Cigarro eletrônico: 31 químicos prejudiciais inalados a cada 

bafo, incluindo dois carcinogéneos (podem originar um tumor maligno). E quanto mais velho o 

aparelho for, pior, pois fazem emissões mais elevadas de químicos, como o aldehyde, um 

químico ligado a vários cânceres e doenças cardiovasculares, que pode ser aumentado em cerca 

de 60%, revela estudo do Lawrence Berkeley National Laboratory 

29/07/2016 - R7 - Dia Nacional de Combate ao Fumo: 10 motivos para abandonar cigarro de vez 

28/07/2016 - China Radio Internacional - Shanghai propõe veto ao fumo em mais lugares 

públicos, inclusive sítios de patrimônio cultural, mesmo ao ar livre, e áreas de espera para 

transportes públicos 

27/07/2016 - Ponto Final - (Cultivo de tabaco não tem futuro; e está aí a prova de que aumento 

do preço do cigarro é medida eficaz para a diminuição do consumo) Importação de cigarros caiu 



82 por cento entre Janeiro e Maio em Macau, uma das regiões administrativas especiais da 

China. "A quebra na importação de tabaco se tornou notória a partir de Julho do ano passado, 

quando o Governo de Macau decidiu aumentar a taxa por cigarro dos 50 avos para uma pataca e 

meia, indicou o chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança local 

27/07/2016 - Veja - Quem para de fumar também diminui consumo de álcool. Ao contrário do 

que se imaginava, novo estudo, da Universidade College London, na Inglaterra, analisando os 

resultados de pesquisas domiciliares que incluíam 31.878 pessoas com 16 anos ou mais, entre 

março de 2014 e setembro de 2015, mostrou que fumantes que querem largar o vício tendem a 

beber menos do que os que não tentaram parar de fumar 

27/07/2016 - Exame - O último suspiro da indústria do tabaco, que ainda tenta uma das suas 

algumas últimas cartadas para tentar se manter em evidência. A última, e triste, foi a campanha 

feita para tentar se incutir na opinião pública que o aumento do imposto do cigarro aumenta a 

pirataria. O cigarro é um grande exemplo de toda uma indústria, e de suas poderosas marcas, 

que foram construídas e destruídas pelo poder da opinião pública 

26/07/2016 - Globo Rural - Ministro da Agricultura apoiar fumo é tiro no pé. O governo arrecada 

quase R$ 10 bilhões em impostos sobre o cigarro. Por outro lado, o Brasil gasta R$ 20 bilhões por 

ano para tratar de pacientes com doenças relacionadas ao cigarro, representando 30% do 

orçamento do Ministério da Saúde. São 130 mil mortes por ano no país ocasionadas pelo cigarro. 

Ouça o comentário no CBN Agronegócios 

26/07/2016 - O Debate - A vitória de parar de fumar 

26/07/2016 - Agência Senado - Mudança no Código de Trânsito amplia punição para motorista 

embriagado. Projeto de lei da Câmara (PLC 144/2015), que conta com o apoio do senador 

Aloysio Nunes (PSDB-SP), relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJ), cria o tipo penal qualificado de "lesão corporal culposa grave ou gravíssima na direção de 

veículo automotor", com pena estipulada de dois a cinco anos de reclusão (não se livra solto). 

"Tal providência supre uma lacuna legislativa, tendo em vista que a qualificadora em questão 

somente existe atualmente no caso de homicídio culposo", observou o relator 

25/07/2016 - Catraca Livre - Imagens de criança bebendo e fumando chocam a internet 

22/07/2016 - Info Money - Ao parar de fumar dois maços, considerando que um cigarro custe 

R$5,00 (hoje a maioria das marcas custam muito mais), é possível lucrar R$380.767,63 investindo 

na poupança, sem considerar a inflação, calcula especialista em finanças 

21/07/2016 - TRT3 - (Sociedade, através da Previdência Social, suportando a farra da indústria da 

bebida alcoólica) TRT de Minas invalida dispensa de empregado dependente de álcool e crack. 

Vício em drogas retira dolo de faltas cometidas no trabalho 

20/07/2016 - Info Money - (Só porcaria) Fora da Bolsa, Souza Cruz tenta novos caminhos em 

parceria com dona de Johnnie Walker e Smirnoff, autorizada pelo CADE, para distribuíção de 

cachaça, uísque e vodka no mercado brasileiro 

20/07/2016 - Visão - Podem estar ao seu lado no escritório ou ser mesmo cirurgião ou professor 

do seu filho. 10 pistas para identificar um "alcoólico funcional" 

20/07/2016 - Jornal do Comércio - Drogas são o mal que alimenta a criminalidade. Neste século 

XXI, muitos, milhares, provavelmente milhões de brasileiros passaram do cigarro às drogas 

19/07/2016 - Valor Econômico - Fabricante do Marlboro apresenta resultado menor no 2º 

trimestre 

19/07/2016 - Portal Nacional de Seguros - A estratégia perversa da indústria do tabaco, por 

Cristina Perez, psicóloga, consultora técnica da Fundação do Câncer 

18/07/2016 - Expresso MT - Álcool e cigarro em excesso podem provocar aborto: verdade. Veja 

mitos e verdades sobre o aborto 



18/07/2016 - Notícias ao Minuto - Conheça as causas e riscos do alcoolismo precoce 

18/07/2016 - Folha Max - Projeto antitabagismo beneficia presos e servidores de cadeia pública 

17/07/2016 - Cenário MT - (Parasitas sociais) Representantes do setor de tabaco pedem 

anulação de norma do Banco Central. Nova resolução estabelece o aumento de renda advinda 

de outras culturas para que produtores de tabaco tenham direito ao crédito do Pronaf, 

aumentando o percentual de 20% para 30% já para a safra deste ano. A norma aumenta o 

percentual de 20% para 30% já nesta safra; passa para 40% na safra 2017/18; e chega a 50% a 

partir de 2018/19 

17/07/2016 - Gazeta Online - Alcoolismo: quem convive com usuários de álcool também pode 

desenvolver problemas. Os sintomas que a família pode ter estão mais relacionados à 

afetividade: preocupação constante, necessidade compulsiva de ajudar o outro, de antecipar 

suas necessidades, assumir responsabilidades por ele, deixando de cuidar de si. O familiar pode 

ainda desenvolver baixa autoestima, reprimir sentimentos, apresentar ciúme doentio 

15/07/2016 - Tripadvisor - (Políticas do lulopetismo e propaganda de bebida alcoólica na 

televisão só poderiam dar nisso!) "Quanta pobreza e alcoolismo". Avaliação sobre Avenida 

Paulista 

14/07/2016 - Revista Sábado - Imposto sobre o tabaco dispara 114% no primeiro trimestre em 

Portugal 

13/07/2016 - Glamurama - Programa para parar de fumar em clínica na Suíça sai por mais de R$ 

66 mil, com duração de 7 dias, que incluiu acompanhamento full time de especialistas, com 

muito luxo e conforto. O programa começa com check-up de um pneumologista, com terapia de 

substituição da nicotina, hipnose e acupuntura, e inclui tratamento médico, tratamentos no spa, 

acomodação, pensão completa, serviço de limousine de/para o aeroporto ou estação de trem, e 

muito mais 

12/07/2016 - Torcedores.com - (O que a bebida alcoólica não faz, até com jogadores de nível 

seleção) Vítima do alcoolismo, ex-jogador inglês (Paul Gascoine) é flagrado em situação critica 

12/07/2016 - Jornal Jurid - (Jogando o jogo da indústria da bebida alcoólica) Turma do TST 

manda CPTM reintegrar ferroviário com alcoolismo por considerar dispensa discriminatória 

12/07/2016 - O Estado de São Paulo - PF deflagra operação em três Estados contra contrabando 

de cigarros. Cerca de 100 policiais cumprem 38 mandados judiciais, sendo 21 mandados de 

prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul 

11/07/2016 - Gazeta Russa - Três anos após lei antifumo, Rússia tem menor número de fumantes 

em 7 anos. Atualmente, 31% dos russos são fumantes, enquanto três anos atrás, antes da lei, os 

fumantes constituíam 41% da população. Cerca de um terço daqueles que ainda fumam (28%) 

relataram que, em um ano, começaram a consumir menos cigarros 

11/07/2016 - nações Unidas no Brasil - OMS cumprimenta Uruguai por vitória em processo da 

Philip Morris 

11/07/2016 - BBC Brasil - Como clínica canadense trata alcoólatras servindo vinho de hora em 

hora. Programa, desenvolvido por um grupo de profissionais de saúde há cerca de 15 anos, tem 

o objetivo de mudar o comportamento dos dependentes. "O pensamento era que, se 

pudéssemos estabilizar a loucura de suas vidas, o dia que começa com a busca de álcool e todas 

as complicações que ele causa, então talvez pudéssemos fazer investidas para tratar sua saúde 

mental, dependência de álcool e suas doenças físicas", diz o pesquisador e um dos idealizadores 

do projeto, chefe do hospital de Ottawa, EUA 

10/07/2016 - Opinião & Notícia - O paraíso dos fumantes, Coreia do Norte, pede que as pessoas 

parem de fumar. A campanha ganha a participação das mulheres norte-coreanas, que desejam 

que os homens larguem o vício 



09/07/2016 - Folha de São Paulo - Lobby e ação judicial travam novas medidas antifumo, 20 anos 

após lei 

09/07/2016 - Folha do Mate - "Hora de acordar para a realidade do tabaco". Secretária-executiva 

da Conicq, Tânia Cavalcante, em entrevista, fala sobre a participação do Brasil na 7ª Conferência 

das Partes, em novembro, na Índia 

08/07/2016 - Mega Universitário - Mônica Guedes, conhecida por sua posição feminista no nicho 

sertanejo, lança clipe em campanha contra alcoolismo 

08/07/2016 - O Globo - Campanha contra aumento de imposto para cigarros é denunciada 

08/07/2016 - Paraíba Online - Campanha denominada Julho Verde busca conscientizar a 

população sobre os riscos do câncer de cabeça e pescoço: 95% de pacientes de câncer de cabeça 

e pescoço é tabagista. Cirurgião especialista explica como a campanha surgiu e com que objetivo 

08/07/2016 - UOL - Uruguai vence causa e Philip Morris deverá pagar US$ 7 milhões ao país 

07/07/2016 - Olhar Direto - Idosa encontrada carbonizada em sofá de casa pode ter dormido 

com cigarro aceso 

07/07/2016 - Diário de Pernambuco - (Nem todos os cigarros ilegais vêm do Paraguai) PRF 

encontra dois galpões com mercadorias roubadas e cigarros em Caruaru, PE 

06/07/2016 - Editora Abril - O cigarro aumenta mesmo a pressão? Descubra por que fumar é 

especialmente ruim para hipertensos. Se o indivíduo já vive com pressão alta, dá pra dizer que os 

componentes do cigarro somam ingredientes para uma verdadeira bomba-relógio se instalar no 

sistema cardiovascular 

06/07/2016 - G1 - Cientistas do Texas, EUA, identificam neurônio que pode combater alcoolismo. 

Objetivo da pesquisa é prevenir alcoólatras de querer sempre ingerir outra bebida, disse um dos 

autores 

05/07/2016 - Paran@shop - Projeto Mulheres de Mafra retira mulheres da colheita do fumo por 

meio do artesanato. "Nosso grande objetivo é ajudar estas mulheres a adquirir outra profissão, 

longe dos campos nocivos do fumo, de modo a garantir uma melhor qualidade de vida", declara 

o CEO da empresa 'Meu Móvel de Madeira' 

04/07/2016 - Veja - (Aos infratores, chances sem fim!) Empresa de tabaco no top 100 de 

devedores do Fisco sofre derrota no STJ. Em decisão recente, o STJ decidiu manter fechada a 

empresa Indústria e Comércio Rei, pequena fabricante de cigarros que ocupava o 80º lugar no 

ranking dos maiores devedores do fisco federal, com débitos em aberto superiores a 850 milhões 

de reais. A possibilidade de interromper a atividade de empresas do tabaco que operam 

sonegando impostos, no entanto, ainda terá um round final no STF. A corte terá de decidir se um 

decreto que permite tal fechamento é ou não constitucional 

04/07/2016 - Massa News - Abertas as inscrições para 13ª Maratona contra o Tabagismo em 

Maringá, PR, que ocorrerá dia 28 de agosto de 2016, véspera do Dia Nacional de Combate ao 

Fumo 

04/07/2016 - BHAZ - (Nem todos os cigarros ilegais vêm do Paraguai) PM estoura fábrica 

clandestina de cigarros Derby e Minister em Minas. A estrutura impressionou os PMs 

03/07/2016 - Exame - Cigarros eletrônicos são mais seguros? Não necessariamente. Esses 

dispositivos estão explodindo nos Estados Unidos - no sentido literal, de acordo com uma 

reportagem publicada neste domingo pelo Wall Street Journal 

01/07/2016 - Sapo24 - O alcoolismo está a nos consumir enquanto sociedade, diz Presidente da 

República de Cabo Verde 

01/07/2016 - Expresso das Ilhas - Famílias cabo-verdianas gastam mais em álcool do que em 

educação e tanto como em saúde 



01/07/2016 - Agência Câmara - Câmara analisa projeto (4764/16, do Senado) que proíbe o fumo 

em parques infantis. A proposta tramita em caráter conclusivo e em regime de prioridade e será 

analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de 

Cidadania 

01/07/2016 - UOL - Jairo Bouer: Discriminação leva ao consumo abusivo de álcool, diz estudo da 

Universidade de Iowa,EUA 

 

 

(*) Comentários do mês:  

Rosana ferraz de campos 7 dias atrás - Faz 4 dias que nao fumo . Alguém pode me dar 
alguma dica pra diminuir a ansiedade, decidi para fumar por vontade propria e nao estou 
tomando nenhum medicamento nem adesivo. 

     Amata Brasil 5 dias atrás - Prezada Rosana: veja ou reveja as "dicas" ao final da 
palestra quantas vezes julgar necessário. Siga aquela(s) que julgar mais adequada(s) para 
você. E reveja a palestra sempre que sentir essa ansiedade. A música de fundo das 'dicas' 
também é bastante estimulante... Parabéns pela atitude!!! Ouvi hoje de um ex-fumante que 
essa força tem mesmo que ser interior. Segundo ele vale a pena seguir essa dica do "AA", 
renovando as intenções a cada 24 horas. Com o tempo a fissura será cada vez menor. 
Continuaremos torcendo pelo seu êxito!!! 

Rosana ferraz de campos 7 dias atrás - A vontade de tragar é enorme, por isso resolvi ver 
alguns videos pra me estimular a continuar a ficar sem fumar . Hoje faz 4 dias que estou 
sem fumar, não é facil. Ja tinha tentado por 2 vezes e tinha desistido. Hoje estou 
persistindo, peço a Jesus que me fortaleça pra que eu nao caia na primeira tragada, ai vai 
por agua abaixo. Eu digo a mim mesma só por hoje não vou fumar e sigo assim um dia de 
cada vez. Eu sei que essas palavras são usadas por AA , nao sei se tb pelas pessoas 
dependentes quimicos. Na verdade nós fumantes ,deveriamos nos considerar dependentes 
quimicos, acho que a unica diferença é que dogra cigarro licito, vc compra em qualquer 
buteco. 

sawada Kaol 1 semana atrás - eu penso td dia acabei d vê uma autópsia d um fumante e 



outra d um nunca fumante. eu só descaradamente fumante :( 

valquíria camila 2 semanas atrás - ja tinha tentado outra vezes sinto muita dor de cabeca 
choro muito xingo muito quem vive ao meu redor mais deus vai me ajudar tenho fe 

valquíria camila 2 semanas atrás - bom hoje vou começar a minha luta mais tenho fe que 
vou conseguir para de fumar 

sueli camargo 3 semanas atrás - eu,estou com a cabeça um pouco ruim,e o estômago ruim 
também,alguem me indica alguma coisa p tomar obrigado 

     Amata Brasil 2 semana atrás - Prezada Sueli: a atitude de parar de fumar é um processo 
difícil, porém louvável. Parabéns! Por outro lado, o organismo necessita se adaptar à nova 
situação, por isso o acompanhamento médico torna-se mesmo recomendável. Considere 
também que o problema pode ter outra causa; portanto, reforçamos que uma 
automedicação é desaconselhada. Continue consultando sempre um profissional de saúde. 
Felicidades nesta nova fase 

sueli camargo 3 semanas atrás - eu deixei de fumar faz um mês e algum dias,Dia 4 de 
julho tomei um café e fui parar no hospital, vomitando muito,e com muita tontura,eu 
fiquei muito ruim mesmo,e demoraram p me atender,parecia que eu ia morrer,que coisa 
horrível,tomei soro,e uma injeção,depois que levantei da cadeira voltei a vomitar de 
novo,depois de três dias que dei uma melhorada,mais não estou legal,procuei o posto que 
faço o tratamento do tabagismo,e o médico esta de férias,eu não sei o que fazer,nao me 
sinto muito bem,se alguém puder me ajudar com palavras,eu agradeço,pois não e fácil 
parar de fumar,mais não gostaria de voltar a fumar pois já estou esse tempo todo sem 
fumar,agradeco a todos que me ajudarem.boa noite 

Wilian 4 semanas atrás - 33 dias sem fumar...hoje é dia 03/07/2016 e a vontade de fumar 
já diminuiu em 95%...vou seguindo firme e forte graças a Deus e pra vc que tá assistindo 
este vídeo pela primeira vez, vai firme que a dificuldade não é tão grande quanto parece , 
a gente fica criando monstros na cabeça, mas não é bem assim . a vontade vem mas vc tira 
de letra...beba água em pequenos goles que passa. 

Wilian 4 semanas atrás - iai Rodrigo Reis continua firme? 

     Rodrigo Reis 4 semanas atrás - Sim sim !! Ainda bem que consegui parar !! Não foi 
facil tive vários momentos que achei que iria ficar louco mas consegui e hj estou bem 
melhor !! Pq antes eu queria emagrecer e não conseguia pelo fato da nicotina está no 
sangue , eu tinha 87kg quando fumava e hj tenho 72kg !! E outras coisas tbm ne como o 
mau cheiro e o meu cabelo estava até fraco e ficava caindo ,eu Tava ficando careca cara 
acredita kkkk e hj já não tenho mais esses problemas !! No primeiro momento vc acha que 
não consegue viver mais sem o cigarro mas vc acaba acostumando !! Mas até hj eu ainda 
da aquela vontade de fumar mas já sabe ne? Basta por somente 1 na boca que lasca tudo 
dnovo !! 

 

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 

  

  


