Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
A JOGADA DO SÉCULO?
Atualizando as edições anteriores, a representação criminal apresentada pela
Amata em face do representante legal do Grupo Globo e outros foi remetida
pela Área de Atuação Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo para
o Ministério Público do Juizado Especial (JECRIM) de São Paulo.
A medida aparentemente está correta, devido às baixas penas aplicáveis ao caso.
Propaganda ilegal na televisão pode ser punível com penas nas quais o condenado
já se livra solto, ou poderá pagar apenas alguma pena alternativa.
Jogada de mestre. Um contrato que se estima de centenas de milhões talvez
sendo punido por apenas algumas cestas básicas...
A Amata entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Rede Globo em São
Paulo para saber se a empresa possuía autorização judicial para veicular a
propaganda de cigarro sob o viés do problema do contrabando, ocorrida entre
maio e junho de 2016, mas obteve a resposta de que aquele departamento
tratava apenas da comunicação institucional relativa aos programas da emissora,
indicando a Relação Institucional da empresa para questões relativas aos
comerciais exibidos. A Amata entrou em contato com essa última no início da
semana passada, deixando telefones e e-mail. A Rede Globo, até o momento, não
retornou nossa ligação.
Entenda o caso
Num esquema muito semelhante, na esfera pública, ao do Mensalão, o Núcleo
Econômico, Souza Cruz e Philip Morris, num, espera-se, último suspiro (27/07)
publicitário, através do Núcleo Operador, Fórum Nacional Contra a Pirataria e
uma agência publicitária, e do Núcleo Midiático, Grupo Globo e/ou outros,
veiculou propaganda de cigarro na televisão, sob o viés do problema do
contrabando, nos meses de maio e junho de 2016. Propagandas de cigarros na
TV, sob qualquer aspecto, salvo melhor juízo, estão proibidas pela Lei nº
9.294/96 desde
janeiro
de
2001. Ainda
não
é
sabido
se
as
representadas possuíam autorização judicial para a veiculação.
Abaixo as notícias do mês, das quais destacamos a revisão internacional da
noção de que um pouco de álcool poderia gerar modestos benefícios para a
saúde. Agora beber álcool com moderação já não é recomendado (25/08). Novas
pesquisas que associam o consumo de álcool a possíveis riscos de câncer estão
levando autoridades de saúde do mundo todo a rever suas posições. "Não há nível
seguro para beber", disse a mais alta assessora do governo para políticas de
saúde do Reino Unido. Destacamos também a opinião da especialista em questões
relacionadas à família e à escola, Rosely Sayão, de que pais podem e devem vetar
consumo de bebidas pelos filhos menores de idade (30/08).
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
85 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
30/08/2016 - ESPN - Alcoolismo afetou astro no auge (salário de US$ 11 milhões); agora
ele tenta o recomeço com salário mínino na NBA
30/08/2016 - Folha de São Paulo - Rosely Sayão: Pais podem e devem vetar consumo de
bebidas pelos filhos menores de idade
29/08/2016 - IG - Mulheres sofrem mais para largar cigarro e são as mais prejudicadas
pelo vício. Pesquisas mostram que tabagismo abrevia em dez anos a vida dos homens,
enquanto mulheres acabam perdendo em média 14 anos quando fumam, diz oncologista
29/08/2016 - Campo Grande News - Pesquisa do Pense 2015 (Pesquisa Nacional de Saúde
do Escolar), divulgada pelo IBGE, mostra adolescentes com solidão regada a bebida e
cigarro
29/08/2016 - Maxpress - Cigarro também tem impacto negativo no aparelho digestivo
29/08/2016 - Portal Nacional de Seguros - Cigarro: o vilão da cicatrização da pele
29/08/2016 - Estado de Minas - Mortes por câncer de pulmão entre homens diminuem,
pela primeira vez, divulga pesquisa do Instituto Nacional de Câncer. Mas a taxa entre as
mulheres, associada ao tabagismo, ainda cresce
29/08/2016 - R7 - Tratar a dependência emocional é caminho mais eficaz para largar o
cigarro, dizem pesquisadores; saiba como
29/08/2016 - IG - Adesivos, chicletes, remédios: especialistas explicam como largar o
cigarro
29/08/2016 - O Globo - Grupos se mobilizam em defesa da padronização de maços de
cigarro. Projeto de lei, aguardando parecer do Relator na Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, proíbe elementos decorativos e obriga cor e
fonte únicas para todas as marcas. Outra proposta, apresentada pelo atual ministro das
Relações Exteriores, José Serra, veda a exposição de produtos derivados do tabaco nos
pontos de venda. "Além de estarem posicionados perto de balas, chicletes e outros
produtos que têm apelo infantil, os maços de cigarros também ficam frequentemente perto
dos caixas, por onde todo o público é obrigado a passar. Muitas vezes os maços são
organizados em mosaicos coloridos nos displays, simulando grandes painéis. Isso sem
falar em paredes inteiras revestidas com material especial, repetindo as cores da
embalagem do produto exposto, e a iluminação forte nas 'vitrines'" - conta Cristina Perez,
psicóloga e consultora técnica da Fundação do Câncer
29/08/2016 - Notícias Agrícolas - (E os prejuízos gerados aos Ministérios da Saúde e da
Previdência, quem paga?) Produtores de fumo terão acesso irrestrito ao crédito rural,
comemora Blairo Maggi
29/08/2016 - Revista Crescer - Curitiba aprova multa para quem fumar em veículo com
criança. A proposta ainda vai passar pelo colegiado de Direitos Humanos antes de ser
votada em plenário
29/08/2016 - Portal Nacional de Seguros - Ex-fumantes compartilham a experiência de ter
deixado o vício
28/08/2016 - Folha do Mate - Que tal 'apagar' de vez o cigarro da sua vida? Em Venâncio
Aires (grande produtora de tabaco), dezenas de pessoas já passaram por grupos do Sistema
Único de Saúde (SUS), a partir do Programa Nacional de Controle do Tabagismo
27/08/2016 - Diário de Pernambuco - Corredores se encontram para combater o fumo.
Quase mil pessoas participaram neste sábado do encontro
26/082016 - Portal Nacional de Seguros - Cigarro: por que é importante deixar o vício de
lado?
26/082016 - Veja - Câmara de Vereadores de São Paulo aprova projeto que proíbe cigarro

em praças e parques. Multa para quem fumar nesses locais pode ser de 1 000 reais. O
projeto, aprovado em segunda votação, segue para sanção
26/09/2016 - UOL - Metade dos alunos do 9º ano (55,5%) já experimentou álcool,
segundo pesquisa do IBGE
26/082016 - Notícias ao Minuto - Razões para não fumar antes, durante nem depois da
gravidez. Os vários componentes do cigarro causam danos tanto para a mãe quanto para o
feto
25/08/2016 - The Wall Street Journal Americas - Beber álcool com moderação já não é
recomendado. Durante décadas, produtores de cerveja, vinho e destilados foram ajudados
pela noção, embutida em uma série de conselhos nutricionais de governos, de que um
pouco de álcool pode gerar modestos benefícios para o coração e a saúde em geral. Agora,
essas recomendações estão mudando rapidamente em face de novas pesquisas que
associam o consumo de álcool a possíveis riscos de câncer e que estão levando autoridades
de saúde do mundo todo a rever suas posições. "Não há nível seguro para beber", disse a
mais alta assessora do governo para políticas de saúde no Reino Unido
25/08/2016 - Midiamax - Projeto de Lei (5537/16) da Câmara dos Deputados obriga
vendedores de cigarro a registrar identificação do comprador para comprovar sua idade. O
projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade
Social e Família; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania
25/08/2016 - Canal Rural - (Vergonha) Pronaf: nova resolução posterga restrição aos
produtores de tabaco
24/08/2016 - Jornal Dia a Dia - Jovens fumantes têm mais chance de desenvolver DPOC
no futuro, de acordo com estudo do Ministério da Saúde
24/08/2016 - Correio da Manhã - Multa para quem fumar em veículos com crianças. No
Brasil, quem fumar com crianças dentro do carro, adolescentes ou mulheres grávidas, pode
ser punido com uma pena que vai até aos quatro anos de prisão. A pena está prevista em
projeto de lei, aprovado em dezembro do ano passado pelo Senado. A Comissão de Saúde,
Bem-Estar Social e Desporto da Câmara Municipal de Curitiba, no Brasil, aprovaram esta
quarta-feira a multa de 250 reais (cerca de 68 euros) para os motoristas que forem
apanhados da mesma forma. O projeto segue agora para a Comissão de Direitos Humanos
para depois ser votado em plenário
24/08/2016 - Digital Media Serviços de Informação - (Percentuais são bem maiores do que
os 11% indicados pelo Vigitel) Brasileiros estão deixando cigarro de lado, mostra Kantar
Worldpanel, grupo de consultoria especialista global em comportamento de consumo. De
acordo com o estudo, a penetração do fumo era de 28% entre os lares da população em
2009. No mais recente levantamento, referente a 2015, o consumo de cigarros chegou a
22%
25/08/2016 - O Tempo - Identificado gene que teria ligação com o alcoolismo. Estudo de
cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pode ajudar no tratamento
dos dependentes
24/08/2016 - Maxpress - Cigarro aumenta risco de catarata e perda de visão, mostram
dados da Pesquisa Nacional de Saúde, elaborada pelo IBGE
23/08/2016 - Jornal O Nortão - Ser pago é um dos melhores métodos para parar de fumar.
Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Genebra, Suíca, selecionando
fumantes que ganhavam menos de 46.500 euros por ano e que nunca haviam passado por
nenhum tratamento médico para parar de fumar, revelou que pagar dinheiro para os
fumantes que desejam parar de fumar seria até duas vezes mais eficaz que outros métodos
já famosos
22/08/2016 - MPDFT -2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) do
Distrito Federal recomenda suspensão de campanha publicitária contra aumento de
impostos para cigarros. A Prodecon oficiou o anunciante para que informe os nomes de
todos os patrocinadores, qual o valor gasto por cada um, o custo total e os locais de
inserção. Também requisita informações sobre o motivo da escolha do cigarro para uma
campanha sobre aumento de impostos
22/08/2016 - Diário da Saúde - Capacidade de parar de fumar difere por etnia. Em um
estudo com quase 3.000 fumantes, pesquisadores das escolas de Saúde Pública das
universidades de Michigan e Texas (EUA) constataram que os latino-americanos e os
negros têm mais êxito em parar de fumar do que os caucasianos (brancos). A taxa de

pessoas que deixaram o cigarro foi cerca de 20% maior entre os negros e 50% maior entre
os latino-americanos em comparação com os brancos. Foram analisadas pessoas que
fumavam há pelo menos 20 anos
21/08/2016 - Veja - Ministro da Saúde propõe o fim do plantio de tabaco no país
21/08/2016 - Cenas de Cinema - Longa metragem 'A Grande Nuvem Cinza' retrata a
monocultura extremamente manual do cultivo de tabaco, marcado pela carga negativa do
produto final
20/08/2016 - Editora Abril - Quer parar de fumar? Então fique literalmente mais longe do
maço. Pesquisa, da da Universidade de Turku, na Finlândia, analisando informações de
20.729 fumantes e ex-fumantes, mostra que quanto maior a distância entre a casa de um
tabagista e uma loja que vende cigarro, maior a chance de acabar com esse vício
18/08/2016 - ONU BR - OMS nomeia ex-prefeito de Nova York como embaixador global
para doenças não transmissíveis. "Michael Bloomberg é um parceiro valioso e tem um
longo histórico de apoio à OMS nas áreas de controle do tabaco, melhoria dos dados para a
saúde, segurança nas estradas e prevenção de afogamentos", lembrou a diretora-geral da
OMS, Margaret Chan
18/08/2016 - ONU BR - Especialistas em direitos humanos pedem que países
regulamentem publicidade infantil
18/08/2016 - 24 Horas News - Doença do cigarro mata 100 por dia no Brasil e atinge 11
milhões. Estima-se que 1 milhão de pessoas tenham a doença em São Paulo. A DPCO
(Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) é uma enfermidade diretamente ligada ao
tabagismo
17/08/2016 - Agência Câmara - Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados aprovou proposta que obriga os estabelecimentos que vendem bebidas
alcoólicas a divulgar, de forma clara, informações sobre centros de tratamento de
alcoolismo, tais como Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Alcoólicos Anônimos
(A.A.) mais próximos, com nome, endereço e telefones. De caráter conclusivo, a proposta
ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
16/08/2016 - Cada Minuto - Estudantes da Universidade Estadual de Alagoas
conscientizam população sobre os males do tabagismo
16/08/2016 - Jornal da Manhã - Ação gratuita do Shopping Palladium de Ponta Grossa
aborda riscos do tabagismo
11/08/2016 - Jornal do Comércio - (Chega de jogar o jogo da indústria do tabaco!)
Primeiro ano do Porto Alegre (RSO) Sem Bituca é 'um fracasso', diz idealizador
11/08/2016 - Folha Nobre - Rondônia reduz percentual de fumantes de 17% para 10%
10/08/2016 - Cenário MT - Dia de Combate ao Fumo: Cigarro aumenta os riscos de dores
nas costas, alerta o fisioterapeuta Helder Montenegro, alerta diretor do Instituto do
Tratamento da Coluna Vertebral
09/08/2016 - Diário de Notícias - A luta de um pequeno país contra uma gigante
multinacional, por Brígida Scaffo Erviti, Embaixadora do Uruguai em Portugal
07/08/2016 - Primeira Edição - (Embora louvável, não sai nem de uma margem de erro de
3%!) Número de fumantes acima de 18 anos em Alagoas, AL, registra nova redução,
aponta estudo. Caiu de 7,2% em 2015 para 7,0% nos primeiros meses de 2016
03/08/2016 - Opinião & Notícia - Aumento no número de jovens africanos fumantes
preocupa. Apesar da diminuição do tabagismo na maioria dos países os jovens africanos
estão fumando a um ritmo alarmante
02/08/2016 - Minha Vida - Estudo mostra quantas tentativas são necessárias para largar o
cigarro. De acordo com os pesquisadores do Centro de Pesquisas sobre Tabagismo de
Ontário, no Canadá, recrutando 1277 voluntários acompanhados de seis em seis meses
durante três anos, a partir de 2005, uma pessoa tenta parar de fumar, em média, 30 vezes
antes de finalmente conseguir. O tabagismo causa cerca de cinco milhões de mortes todos
os anos no mundo e pode chegar a 10 milhões até 2030
02/08/2016 - R7 - Cansaço extremo e falta de ar podem ser sinais de câncer de pulmão.
Sintomas só aparecem e são diagnosticados em estágio avançada (90% dos casos), pois a
doença é silenciosa. Dos cerca de 30 mil pessoas por ano no Brasil, maioria fuma pelo
menos um maço de cigarro por dia há 30 anos ou mais
01/08/2016 - Extra - Vendedor, transportador, de cigarros vítima de 21 assaltos consegue
aumentar valor de indenização . Receberá uma indenização de R$ 100 mil por danos
morais da Souza Cruz

(*) Comentários do mês:
Wilian 1 semana atrás - estou 84 dias sem cigarro e acho que posso afirmar com toda
certeza que PAREI DE FUMAR e agora já engordei mais 3 quilos e meio mas isso é de
menos ...é só fechar a boca....hoje é dia 22/08/2016 e parabéns a todos que estão tentando
parar também...
DudUuLHP 1 semana atrás - Estou indo ao meu quarto dia sem o cigarro e estou achando
tranquilo (fumei por 11 anos). Uso o método do Carll Allen e claro tenho a ajd de Deus.
mara lucia guimaraes 1 semana atrás - fui fumante por 27 anos e tem uma semana q nao
fumo ,,,,a primeira vez q vi essse vidio fiquei tao confiante q resolvi nao tentar mas parar
de fuma ...amiga rozana fique fierme
Leni Silva 2 semanas atrás - ESPETACULAR MENSAGEM!
Daniel Gomes 3 semanas atrás - acabei de fumar meu último cigarro. Mas a partir de
agora irei parar
Wilian 3 semanas atrás - Daqui alguns minutos farão 72 dias sem fumar...mas que
maravilha pessoal!!! a vontade de fumar sumiu 99.9% e passei ``lógico´´ à comer mais
,mas tá tudo bem,isso é de menos...pessoal tem que ser de dentro para fora o desejo de
querer para com esse vício e é claro que um pouco de esforço você consegue sim com
certeza terá sucesso LEMBREM SEMPRE NO QUE O SR AMAURY DIZ ((( A
VONTADE VEM...MAS ELA PASSA )))...abraço á todos que estão tentando parar de
fumar.
Amata Brasil 2 semanas atrás - Prezado Wilian: agradecemos seu desprendimento em
dividir seu esforço e exemplo. Viver sem tabaco é muito melhor... Parabéns e Obrigado!!!
Wilian 1 semana atrás - eu é que agradeço à Amata Brasil e ao SR Amaury

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.
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