Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
O CIGARRO ESTÁ PROSCRITO DA TV!
Assim diz a lei (nº 9.294/96), desde 1º de janeiro de 2001.
Contudo, agora, a indústria do tabaco quer nos fazer crer que o termo publicidade
(tornar um produto público), previsto e regulado na Constituição Federal, diverge
de propaganda (propagar uma ideia); ou seja, com base em uma interpretação
constitucional, quer colocar novamente o cigarro na mídia televisiva.
No ano passado, com atores globais, o cigarro voltou à televisão, apesar, repitase, da proibição legal, por causa do contrabando. Amanhã eles vão querer manter
esse produto na tela para divulgar a ideia de que o filtro (guimba, bituca) pode
ser reciclado. Depois os traficantes de cocaína vão querer espaço para dizer que
seu produto não faz tanto estrago quanto o crack. E daí por diante.
É demais...
E todos pagamos pelo prejuízo!
Os fumantes por consumir um produto que os vicia, torna consumidores
dependentes, adoece e mata.
E os não fumantes por pagarem a conta do SUS e da Previdência Social pelos
males, estatística e cientificamente, comprovadamente causados pelo tabaco.
Lamentavelmente, alguns grupos midiáticos ainda querem levar vantagem,
valendo-se da ausência de um órgão sério de regulação, como no caso "imposto
cresce, crime agradece". *
Vale ressaltar não existir caso semelhante a outra indústria ou produto, exceto,
parcialmente, em relação à propaganda de cerveja na TV, ainda vergonhosamente
permitida.
Infelizmente a indústria da bebida alcoólica não socorre os inocentes mortos pela
direção embriagada fomentada pela propaganda na televisão, nem ao menos dá
condolências aos que perdem os entes queridos. Toda a sociedade é que paga o

SAMU ou o carro funerário, os gastos médicos, os auxílios-doença, os auxíliosacidente e as aposentadorias dos lesionados ou aleijados; bem como as pensões
por mortes prematuras.
E agora todos ainda vão trabalhar por mais tempo, com a reforma
previdenciária, para cobrir o rombo causado pelo tabaco e a direção embriagada...
(*) Entenda o caso: num esquema muito semelhante, na esfera pública, ao do
Mensalão, o Núcleo Econômico, Souza Cruz e Philip Morris, num, esperase, último suspiro (27/07/2016), 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, 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. Há uma representação cível e uma representação criminal em
relação ao caso.
Abaixo as notícias do mês, da qual destacamos a do psicólogo americano
que, para alertar outras pessoas, decidiu postar nas redes sociais as imagens do
próprio rosto após a explosão de um cigarro eletrônico, na qual perdeu sete
dentes e sofreu queimaduras.

Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Nota: 87% do cultivo do tabaco no Brasil são destinados à exportação, e medidas antifumo
nacionais são positivas para a economia brasileira.

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
paredefumaragora.com.br
98 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
31/01/2017 - Portugal Jornal - Marcas de tabaco que criam a ilusão de que fumar é "normal" vão
ser proibidas na França
30/01/2017 - Estado de Minas - Tabagismo consome cerca de 6% do gasto com saúde e 2% do
PIB, aponta estudo publicado nesta terça-feira (31) na revista Tobacco Control
29/01/2017 - O Estado de São Paulo - Maconha e cigarro cedo. Novos estudos divulgados na
última semana sugerem a necessidade de uma atenção redobrada com a idade em que os jovens
estão começando a usar maconha e com o uso de cigarros pelas adolescentes grávidas
29/01/2017 - iBahia - Erros de quem tenta parar de fumar e não consegue. Saiba se você está
cometendo alguns deles e não desista do objetivo. É possível viver sem o cigarro
29/01/2017 - Exame - Proibido fumar: Finlândia quer país livre de tabaco até 2040. O plano conta
com duas frentes. A primeira é prevenir que cidadãos comecem a fumar. A segunda, ajudar
fumantes a largar o vício. Como parte da estratégia, desde o início deste ano, o governo tem
aplicado novas taxas para dificultar a compra e o consumo de tabaco e derivados. Após causar
choque em pequenos e grandes comerciantes, que acharam o aumento muito alto, o governo
explicou que esse é apenas o primeiro de uma série anual de reajustes. Especialistas têm apoiado
as decisões
29/01/2017 - Ilustrado - Andarilhos e moradores de rua acometidos por alcoolismo começam a
ser atendidos pela Ação Social e Saúde de Umuarama, PR
26/01/2017 - O Debate - Entenda como o cigarro e a bebida prejudicam a pele
25/01/2017 - TVi24 - Oferta de sessões antitabágicas grátis no serviço nacional de saúde aumenta
a probabilidade dos fumantes procurarem ajuda para deixar o vício, conclui estudo de um grupo
de médicos britânicos
24/01/2017 - Esquerda.net - Indústria do tabaco engana países pobres, diz monografia intitulada
'A Economia do Tabaco e do Controle do Tabaco', estudo publicado conjuntamente pela OMS e
pelo Instituto Nacional do Câncer dos EUA
23/01/2017 - Rádio Renascença - (Advinhe quem escreve este artigo? O secretário-geral do
instituto para a auto-regulação da publicidade de Portugal) Consumo de álcool entre os jovens.
"Não se deve sempre culpabilizar a publicidade"
23/01/2017 - Visão - Deixar de fumar sem engordar. Veja algumas regras básicas
23/01/2017 - Notícias ao Minuto - "Controle do tabaco tem um bom sentido e não prejudica as

economias". A luta contra o tabaco traz benefícios econômicos e não prejudica financeiramente
os países, declarou hoje a secretária-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret
Chan, pedindo aos Estados que ignorem as "afirmações enganosas" da indústria tabaqueira. "Os
ministros da Saúde estão convencidos. Peço-lhes que convençam os ministros das Finanças, do
Comércio, dos Negócios Estrangeiros para que não se deixem influenciar pelos falsos argumentos
da indústria tabaqueira", afirmou
22/01/2017 - Público - Os cigarros normais vão desaparecer? A indústria tabaqueira acredita que
sim. Se o enorme investimento feito pelas tabaqueiras nas alternativas aos cigarros clássicos
resultar, os fumadores passarão a usar tabaco aquecido. Médicos alertam para o perigo desta
substituição
21/01/2017 - Dinheiro Vivo - Onde há fumaça há cigarro: em Hollywood, há uma guerra pelo
antitabagismo
18/01/2007 - Comex - Brasil exportou 483 mil toneladas de tabaco em 2016
17/01/2017 - Portal Nacional de Seguros - As doenças do cigarro, nos sistemas nervoso,
respiratório, cardiovascular e digestivo, além de complicações que levam ao mau-hálito, às caries
e até mesmo a perde de dentes
17/01/2017 - Correio 24 Horas - (Notícia recorrente. Veja as fotos impressionantes) Imagens
fortes! Homem perde sete dentes e sofre queimaduras após cigarro eletrônico explodir. Após ser
atendido e hospitalizado, ele decidiu postar as imagens do rosto nas redes sociais para alertar
outras pessoas
17/01/2017 - Jornal de Notícias - 007 deixou de fumar há 14 anos, mas continua exposto aos
riscos do tabagismo passivo particularmente devido aos hábitos das suas parcerias sexuais
17/01/2017 - UOL - (Não quer saber de indenizar seus consumidores, mas enriquece gerando
gastos à Saúde Pública e à Previdência Social, e sobra bilhões para ampliar seus negócios) Gigante
do tabaco British American Tobacco-BAT, controladora da brasileira Souza Cruz, pagará US$ 49,4
bi pelo controle do americano Reynolds, fabricante da marca Camel
16/01/2017 - Ad News - Outdoor "tosse" quando alguém fumando cigarro se aproxima. Com um
simples mecanismo detector de fumaça, a ideia exposta nas ruas de Estocolmo caiu na internet e
ficou conhecida (vídeo)
14/01/2017 - O Tempo - Dos casos de câncer de boca, 90% ocorrem em fumantes
14/01/2017 - TRF4 - ('Festa com recursos da Previdência Social' comemorada pela indústria da
bebida alcoólica) TRF do RS considera alcoolismo como tipo de deficiência e concede benefício
14/01/2017 - Portal MIE - Japão quer proibir o cigarro em estabelecimentos fechados
14/01/2017 - Torcedores.com - Tabagismo: Vale a pena este obstáculo na vida do atleta?
Redução do desempenho, respiração mais curta, nível de exaustão atingido mais rapidamente,
lentidão. Estas são algumas das expressões mais assustadoras para a vida de um atleta. E estes
são apenas alguns dos efeitos do tabagismo

13/01/2017 - Info Monay - Fumantes podem ter que trabalhar mais horas para compensar
intervalos na Rússia
13/01/2017 - O Nortão - Isso acontece com você, quando você para de fumar. Seu corpo reage
rápido!
12/01/2017 - Nexo Jornal - OMS quer que os cigarros fiquem mais caros. Aqui estão 8 fatos sobre
o tabaco no mundo hoje
12/01/2017 - A Bola - Bruxelas quer mais impostos no tabaco, álcool e refrigerantes
12/01/2017 - Jornal Dia a Dia - Parar de fumar pode render R$ 1 milhão em 30 anos
11/01/2017 - Blasting News - Veja quais são os problemas que o cigarro pode oferecer para a vida
íntima da mulher
11/01/2017 - UOL - Rússia quer proibir a venda de cigarros para os nascidos a partir de 2015
11/01/2017 - Portal Nacional de Seguros - Tabagismo causa quase 4 vezes mais gastos com saúde
e perda de produtividade que os impostos que gera
11/01/2017 - ONU - Controle do tabaco pode economizar bilhões de dólares e salvar milhões de
vidas, diz OMS
11/01/2017 - Diário do Comércio - Despesas com Saúde e perda da produtividade econômica pelo
consumo de tabaco custa mais de US$ 1 trilhão ao ano, diz OMS
11/01/2017 - R7 - "A maior mentira de um fumante é achar que nada vai acontecer com ele", diz
médico
10/01/2017 - Exame - OMS: cigarro vai matar 8 milhões por ano em 2030
10/01/2017 - Angola Press - Angola: Tabaqueira viola regras de rotulagem e é levada a tribunal
10/01/2017 - TVi24 - Jovens que veem publicidade a bebidas alcoólicas correm maior risco de
beber
10/01/2017 - Bem Paraná - Doenças decorrentes do fumo causam 22 mortes a cada dia no
Paraná. Em 2014, Saúde gastou R$ 55 milhões com atendimentos por causa do tabagismo,
segundo informações do Datasus, do Ministério da Saúde
07/01/2017 - Expresso - Os malefícios dos cigarros eletrônicos. A posição oficial do Governo
Federal dos EUA é de alerta para que "todos os pais tomem posição contra a utilização de
cigarros eletrônicos pelos jovens do nosso país"
07/01/2017 - El Pais - Lei espanhola que proibiu o fumo em todos os locais de trabalho no país
está completando dez anos. E sua ampliação para bares e restaurantes completa seis anos
06/01/2017 - Portogente - O crime continuado dos aditivos, por Drauzio Varela
06/01/2017 - Notícias ao Minuto - Cigarro eletrônico, através dos aromas que nele se fuma, pode
afetar os espermatozoides, descobrem pesquisadores da University College London. A principal

autora do estudo, apresentado na British Fertility Conference em Edimburgo, Escócia, disse que
as conclusões foram "chocantes"
06/01/2017 - Expresso das Ilhas - Leis de combate ao alcoolismo não podem ser «para inglês
ver», diz Presidente da República de Cabo Verde
06/01/2017 - Brasileiros - Um aplicativo para ajudar a parar de fumar. Por que não? App
desenvolvido por universidades do Reino Unido gamifica técnicas de terapia comportamental.
Jogo usado no sistema de saúde britânico é gratuito e está disponível para download
05/01/2017 - G1 - Parar de fumar diminui em 50% o risco de doenças cardiovasculares já nos 2
primeiros anos. Em 10 anos após largar o cigarro, o indivíduo já se compara a um não-fumante
em relação ao risco de doenças cardiovasculares e/ou câncer, explicam cardiologistas
05/01/2017 - Hôtelier News - Choice Hotels International divulga que a sua carteira de hotéis das
marcas Comfort Inn e Comfort Suites são hoje é a maior livre de tabaco nos EUA e no Canadá,
com mais de 1,8 mil hotéis nos dois países. A rede optou pela prática "smoke free" após a
realização de uma pesquisa com o consumidor. Segundo comunicado, os hotéis livres do tabaco
são os mais procurados inclusive por hóspedes fumantes
04/01/2017 - O Globo - Dez situações divertidas que o cigarro pode estragar
04/01/2017 - Jornal Dia a Dia - Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
03/01/2017 - Em Tempo - Agentes penitenciários de Manaus denunciam regalias, que incluem
cigarro
03/01/2017 - Rádio Renascença - Deixar de fumar foi a sua resolução de Ano Novo? Vai custar
menos. Estado aumentou a comparticipação do medicamento para deixar de fumar. Medida deve
custar 1,3 milhões de euros por ano
03/01/2017 - MSN - Exposição ao tabagismo aumenta risco de cáries em crianças. Crianças
expostas ao tabagismo a partir dos quatro meses de idade mostram uma propensão maior às
cáries ao atingirem os três anos, conclui estudo de pesquisadores da Escola de Pós-Graduação de
Medicina e Saúde Pública da Universidade de Kyoto, no Japão
03/01/2017 - Diário de Notícias - Medicamento para deixar de fumar com maior comparticipação
do Estado português. Champix passa a ser comparticipado em 37% desde o início do ano
02/01/2017 - RFI - Divórcio sem juiz e cigarro sem logo: confira o que muda na França em janeiro
de 2017
02/01/2017 - ZAP - Ano novo, aumentos novos em Portugal: tabaco, em 2017, vai ter um
aumento de 10 centavos por maço
02/01/2017 - O Globo - Histórias de quem emagreceu e desfez a ideia de que parar de fumar
engorda
02/01/2017 - Portal do Holanda - Como mudar vícios ruins

(*) Comentários do mês:

Sempre estarei aqui 1 semana atrás - Eu fumo ja faz 16 anos. Decidi ficar sem fumar 24 horas
depois que assisti esse video.ja vai fazer 70 horas sem o cigarro mais muita vontade de fumar
mais vou conseguir fica sem essa porcaria. Em nome de jesus vou vencer esse vicio maldito.

Danilo Oliveira Oliveira 2 semanas atrás - eu parar hoje em de Jesus
Wiliam 2 semanas atrás - vai parar sim Danilo,e sinta que vc consegue,devagarinho e quando vc ver
vc nem lembrará o que é ser fumante,incrivel mas é verdade,e tem outra coisa não é táo dificil como todos
dizem,vc vai ver...força e fé em Deus que vc consegue...beba água bastante...abraço

Carlos Costa 3 semanas atrás - depois de tantas vezes tentar parar de fumar nunca
consegui,porem depois de assistir este video fiquei mesmo motivado a conseguir,e já passaram
dois anos sem pegar num cigarro,muinto obrigado pala sua palestra amaury costa !força ai a
todos que querem parar de fumar acreditem nas palavras de amaury

Amata Brasil 4 semanas atrás - É com grande alegria que a AMATA inicia o ano de 2017
consciente de que contribuiu positivamente com a saúde das pessoas que viram o vídeo e
pararam de fumar. Mais felizes ainda por vermos ex-fumantes, os maiores conhecedores da
causa, encorajando outros a fazerem o mesmo. Somos uma grande corrente. Um elo fortalece o
outro. Esperamos sinceramente que este ano seja decisivo na vida de muitas outras pessoas que
também desejam tomar essa grande decisão. Obrigado pela contribuição de todos. Desejamos
um 2017 de muita Saúde. Silvio Tonietto, Diretor-Geral da Amata Brasil

As notícias, sendo a maioria de mídia impressa, são oriundas, sempre que possível, dos primeiros veículos de comunicação que as divulgaram. Por isso,
algumas constam de sites 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

