
 

 

                     Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

POR QUE SOMOS CONTRA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA? 

É sabido que o rombo da Previdência Social, deixado pelos governos anteriores, é 
insustentável. Mas não podemos apoiar a reforma como apresentada. 

Todos sabem do déficit previdenciário deixado pelos governos 
anteriores, R$149,73 bi em 2016 contra R$85,81 bi em 2015. 

Contudo, aceitar a solução apresentada, à custa do povo, sem que nenhuma das 
causas seja atacada, é, com todo o respeito, uma covardia da classe política. 

Apenas no trânsito, são 46 mil mortes, 60% delas relacionadas à bebida alcoólica, 
gerando um número estratosférico de pensões por morte multiplicadas a cada 
ano. E não há um número certo - quando interessa só à sociedade, e não ao 
governo, alguns dados não são nem apurados -, dessas pensões, de 
aposentadorias por invalidez, podendo gerar outras tantas prematuras pensões 
por morte, auxílios-doença e auxílios-acidente, em relação a essas mortes e aos 
mais de 204 mil lesionados, contando-se apenas os hospitalizados, ao ano. 
Somem-se a isso os acidentes de trabalho, também na maior parte dos casos 
causados pelo álcool, gerando outros tantos benefícios acima. 

E isso é apenas uma parcela do problema social. Só neste mês noticiou-se, 
abaixo, as 313 mil internações no SUS em decorrência do alcoolismo entre 2010 e 
2013 (20/02/2017), ao custo de R$60 mi, e a citação de uma Juíza de Direito de 
que 90% dos casos de violência doméstica que passam pelo seu Juizado 
envolvem alcoolistas ou dependentes de droga ilícita (23/02/2017). 

Em relação ao prejuízo previdenciário do tabagismo, apenas de câncer do pulmão, 
reportamo-nos ao nosso Resumo de Notícias de janeiro de 2017. 

Detalhes técnicos do assunto, que você precisa saber para não aceitar 
pagar a conta. 

Estudo do IFF do Brasil e do IECS da Argentina estimaram o prejuízo geral do 
tabaco no Brasil de R$20,68 bi em 2011. 

Em 2010, a arrecadação do IPI sobre o cigarro, único diferencial tributário do 

  

  



produto, foi de apenas R$3,7 bi. 

É claro que não estamos falando dos 87% da planta cultivada que são 
exportados, à custa de doenças do trabalhador rural brasileiro. Infelizmente 
grande parte dela é para países pobres, como a África; mas esse é um problema 
deles, ou da OMS. 

Internamente, o lucro do tabaco vai para essa indústria. Como prova, a British 
American Tobacco (BAT), subsidiária da brasileira Souza Cruz, recentemente 
comprou todas as ações dessa empresa, que saiu da bolsa, de uma só vez... 

Já o número de agricultores do sul do país recebendo bolsa família é grande, e a 
agricultura, atrasada... 

Pra quem dúvida, veja-se abaixo o tema do Dia Mundial Sem Tabaco escolhido 
pela OMS neste ano: "Tabaco - uma ameaça para o desenvolvimento" 
(21/02/2017). 

Portanto, é uma covardia a classe política, no topo social, esticar o chicote 
ampliando a idade de trabalho do povo brasileiro, em especial das classes social e 
culturalmente mais baixas, legadas e subjugadas aos vícios, e não dar andamento 
à proibição de cerveja na TV, não cobrar um imposto maior das tabaqueiras, nem 
cobrar ao menos parte do prejuízo por ela causado, como ocorre nos EUA, que há 
quase duas décadas pagam os prejuízos exigidos pelos Attorneys 
General americanos, espécie de Advogados Gerais da União brasileiros. 

Querer cobrar do motorista embriagado é correto, de acordo com o andamento do 
tardio PLS nº 32/2016 noticiado abaixo (20/02/2017), mas vale lembrar que 
esses delinquentes são estimulados a beber pela propaganda de cerveja na TV. 

E o que dizer da população carcerária nacional, mais de 700 mil brasileiros, que 
são obrigados a se manter no crime, mesmo presos, para custear seus vícios, em 
especial o tabagismo e o alcoolismo? 

Classe política, principal responsável por isso, hipócrita! 

Por fim, há ainda um detalhe que não pode ser esquecido, pela seriedade e 
complexidade do assunto. Grande número de aposentadorias públicas, que 
compõem mais da metade do rombo previdenciário, foi ou ainda é formada por 
aposentados que pouco contribuíram no início, geralmente na iniciativa privada. 
Ingressaram no sistema recolhendo entre 2 a 5 salários mínimos, como 
autônomos ou empregados, e estão aposentados com as últimas remunerações 
de seus cargos públicos, proventos altíssimos. Pelo pouco que contribuíram, 
poderiam contribuir sob uma alíquota de até 14% (quem ganha entre 10 e 20 
salários mínimos), 17% (entre 20 e 30 salários mínimos), e 20% (acima de 30 
salários mínimos).  



A título de exemplo, citamos o caso real de R. da C, que, com 43 anos, 
contribuindo a maior parte de seu período de 25 anos de trabalho no setor 
privado, aposentou-se  em 1998 com 70% do seu último salário no Poder 
Judiciário. 

Casos assim ocorreram muito nos três poderes, inclusive ministério público, onde 
a maioria pouco contribuiu quando iniciou a carreira na advocacia, e nos três 
níveis de governo. 

Não é justo que aqueles que estão fora do sistema, por impossibilidade ou por 
preferir garantir o futuro investindo em bens ou no sistema privado de 
previdência, deixe de receber o benefício dos recursos que deveriam ser 
direcionados aos serviços públicos, para pagar por quem pouco ou quase nada 
contribuiu. 

Portanto, reiteramos, é mais que uma covardia, é uma vergonha não se proibir a 
propaganda de cerveja na TV; não se taxar mais a indústria do tabaco ou não se 
cobrar os prejuízos por ela causados, como nos EUA; não se cobrar maior 
contribuição de inativos ou pensionistas do setor público, que na maioria pouco 
contribuíram; e apenas esticar o chicote para ampliar a idade do tempo de 
trabalho da população. 

Abaixo as notícias do mês, das quais destacamos: 

09/02/2017 - RTP - "Tabaqueiras estão fazendo dinheiro à custa da 
saúde das crianças". O relatório da Organização Human Rights Watch 
dá conta dos malefícios do tabaco não apenas no consumidor final mas 
do outro lado da cadeia: entre milhares de crianças que a partir dos oito 
anos trabalham em plantações na Indonésia 

 

 

 



21/02/2017 - Amata - Vídeo 'Preparação para Deixar de Fumar' da 
Amata ultrapassa os 100 mil views no youtube 

 

Boa leitura. 

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 

101 mil views no youtube * 
"30 minutos que valem uma vida" 

 

Notícias do mês: 

26/02/2017 - Brasil 247 (Le Figaro) - Enfizema. O flagelo dos fumantes. 
O enfizema pulmonar - mais conhecido em certos países com o "doença 
pulmonar crônica obstrutiva (DPCO)", destrói os pulmões insidiosamente 
e afeta de 5 a 10 % dos adultos com mais de 45 anos de idade, 
sobretudo os tabagistas. Mas o diagnóstico é muitas vezes tardio, 
especialmente para as mulheres. Muitos sofrem da doença sem o saber 

24/02/2017 - Sol - Estudo levado a cabo pela UCL Medical School, 
Faculdade de medicina em Londres, Inglaterra, diz que melhores alunos 
fumam menos, mas bebem mais devido ao fato, segundo os 
pesquisadores, de possuírem melhores condições financeiras 

24/02/2017 - Em Tempo - Associações alertam para os males do 
alcoolismo. A doença é progressiva e desmoraliza o ser humano antes 
de levar à morte. O alcoolismo atinge 13% da população e estima-se 



que 20 milhões pessoas sofrem desse mal no Brasil 

24/02/2017 - Correio da Manhã de Portugal - Cigarro eletrônico explode 
em julgamento 

24/02/2017 - Tribuna Hoje - Ministério Público orienta pais a evitarem 
consumo de álcool e tabaco na frente dos filhos 

23/02/2017 - CNJ - Rede de apoio ajuda a combater violência doméstica 
relacionada ao alcoolismo. "Sou a única juíza dessa vara e posso 
afirmar que 90% dos casos de violência doméstica que passaram por 
aqui envolviam alcoolistas ou dependentes de droga ilícita", diz A titular 
do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Fortaleza/CE, que 
inclui integrantes dos Alcoólicos Anônimos (AA) nos encontros do grupo 
que trabalha com homens agressores 

22/02/2017 - Bem Estar - Bom dia...mas sem cigarro! Estudos feitos nos 
EUA apontam que aqueles fumantes que acenderam o cigarro na 
primeira meia hora depois de despertar tem um risco de desenvolver 
câncer de pulmão aumentado em quase 80%! Então: o que você está 
esperando para abandonar de vez e para sempre este vício tão 
prejudicial à saúde? 

22/02/2017 - Mídia News - Alcoolismo como problema social. O Brasil 
registrou índice de 68,7% dos jovens bebendo fartamente 

22/02/2017 - Ponto Final - Doenças causadas por fumo passivo devem 
ser consideradas doenças profissionais, defende Associação Novo 
Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo 

21/02/2017 - OMS - Dia Mundial Sem Tabaco de 2017: "Tabaco - uma 
ameaça para o desenvolvimento" 

21/02/2017 - Flash! - Deixe de fumar: 7 provas em como vai ficar mais 
bonita 

21/02/2017 - BBC Brasil - O que a ciência diz sobre a crença de que o 
vinho tinto faz bem à saúde? De acordo com o Cancer Research UK, o 
centro britânico de pesquisas para o câncer, é um erro tomar vinho tinto 
achando que isso fará bem à saúde. A instituição lembra que, mesmo 
em quantidades moderadas, o álcool aumenta o risco de vários tipos de 
câncer. Estima-se que esta seja a causa de 12,5 mil casos de câncer 



registrados todos os anos na Grã-Bretanha 

21/02/2017 - Agência Brasil - Número de fumantes cai 42% entre 
beneficiários de planos de saúde, revela estudo Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel) feito pelo MS desde 2006 

21/02/2017 - Jornal Correio do Norte - (notícia recorrente) Mulher dorme 
com cigarro aceso e põe fogo na casa 

21/02/2017 - Amata - OMS define tema do Dia Mundial Sem Tabaco de 
2017: "Tabaco - uma ameaça para o desenvolvimento" 

21/02/2017 - Amata - Vídeo 'Preparação para Deixar de Fumar' da 
Amata ultrapassa os 100 mil views no youtube 

20/02/2017 - Terra - Na semana nacional contra o alcoolismo, 
especialista explica os impactos que essa prática causa à saúde mental 

20/02/2017 - NE 10 - (90% da populção apoia em enquete) Motorista 
bêbado poderá ressarcir SUS por atendimento à vítima. O projeto (PLS 
32/2016), de autoria do senador Wellington Fagundes (PR-MT), está em 
análise na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal. 
"Todos os dias, tomamos conheimento de inúmeros desastres, com 
mortos e feridos, muitos dos quais resultantes da ação de motoristas sob 
a influência de álcool ou drogas ilegais", afirma o senador. Na justifica, o 
senador afirma que além da violência no trânsito, há também o problema 
do alto custo para o Estado. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 
e 2013 ocorreram mais de 313 mil internações no SUS em decorrência 
do alcoolismo. Um gasto anual de pelo menos 60 milhões de reais 

20/02/2017 - Rádio Videira - 70% dos internados na Comunidade 
Terapêutica são por alcoolismo. Segundo a unidade de Videira, SC, os 
números são alarmantes 

20/02/2017 - Veja - Quer parar de fumar? Estimular a nostalgia pode ser 
um caminho. Estudo da Universidade do Estado do Michigan, EUA, 
mostrou que para fazer fumantes largarem o vício campanhas que 
ativam a nostalgia podem ser mais efetivas do que aquelas que ativam o 
medo 

20/02/2017 - Jornal Cassilândia - Consumo de álcool pode trazer 



sequelas irreversíveis. Cirrose hepática e até mesmo câncer de fígado 
representam a consequência deste hábito 

20/02/2017 - Bem Paraná - Alcoolismo mata quatro pessoas a cada dia 
em todo o Paraná. Mais de 6 mil (6.547) pesoas perderam a vida em 
decorrência do consumo inadequado de bebidas de 2012 a 2016, 
revelam dados do Ministério da Saúde (Datasus). Comparado a algumas 
doenças, o álcool é mais mortal que a aids (3.005 no período) -e quase 
10 vezes mais do que outras drogas como cocaína, canabinóides, 
solventes voláteis e alucinógenos, que deixaram 649 mortos no período, 
por exemplo. Nesse mesmo período, em todo o Brasil foram registrados 
81.252 óbitos em decorrência dos problemas já referidos, o que dá uma 
média de 45 mortes por dia, ou ainda uma morte a cada 32 minutos 

18/02/2017 - Veja - Carnaval e álcool: o que fazer para não se 'afogar' 
na folia. Hepatologista alerta que o consumo diário de bebida alcoólica 
faz mal ao fígado 

18/02/2017 - Meio Norte - Paciente cai de prédio ao tentar fugir por 
abstinência de cigarro 

17/02/2017 - Guia Medianeira - Alcoolismo: A doença que mata cada 
vez mais. A cada 100 mil mortes, 12,2 poderiam ser evitadas se não 
houvesse consumo de álcool, mostra uma pesquisa realizada pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O Brasil tem a quinta 
maior taxa. De acordo com o Relatório Global sobre Álcool e Saúde da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 15% das mortes decorrentes de 
acidentes de trânsito no mundo foram atribuídas ao álcool em 2012. 
Ainda, conforme destacado na tabela 1 (abaixo), estima-se que 18% e 
5,2% dos acidentes de trânsito entre homens e mulheres, 
respectivamente, no Brasil foram causados pelo uso de bebidas 
alcoólicas 

17/02/2017 - UOL - (Alienação pelo álcool ocorre no mundo todo) 
Homem bebe e dirige para ir até entrevista de emprego... na polícia. Ele 
passou pelo teste do bafômetro que identificou um nível de álcool no 
sangue acima do permitido para dirigir. Por isso, o sujeito acabou sendo 
multado e teve a habilitação de motorista suspensa por um ano. A 
história foi compartilhada pela própria polícia de Manchester, Inglaterra 

17/02/2017 - Correio do Estado - Apesar da popularidade entre jovens, 



narguilé é prejudicial à saúde 

17/02/2017 - Blog da Saúde - VIGITEL 2017: Inquérito telefônico 
começou a ser feito em todo o país. Entre os fatores de risco 
monitorados estão o tabagismo e o consumo abusivo de bebidas 
alcoólicas 

17/02/2017 - Notícias ao Minuto - Aeroporto de Stansted, no Reino 
Unido, evacuado devido a um cigarro eletrônico. Um passageiro 
acendeu o cigarro num banheiro, o que fez soar o alarme de imediato 

17/02/2017 - Jornal Floripa - Operação conjunta entre as polícias 
Federal e Rodoviária Federal, Receita Federal, Anvisa e Vigilância 
Sanitária de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, fiscaliza comércio de 
tabaco para narguilé. A ação batizada de "Tabacaria" foi realizada na 
quinta-feira (16). Nas oito tabacarias visitadas, os agentes encontraram 
irregularidades como importação clandestina sem a autorização, e em 
uma delas um homem foi detido com uma arma sem registro 

16/02/2017 - Reconquista - Os adolescentes e o álcool. De acordo com 
estudo norte-americano, 1/3 dos adolescentes em países de cultura 
ocidental tomam contacto com o álcool antes dos 13 anos, aumentando, 
assim, a existência de problemas quer de alcoolismo, quer de 
toxicodependência na idade adulta 

16/02/2017 - Agência Brasil - Vem aí a Semana Nacional de Combate 
ao Alcoolismo. "Seguramente os primeiros jovens que se salvaram na 
boate Kiss, em Santa Maria, estavam sóbrios", afirma convidado 

16/02/2017 - Notícias ao Minuto - Pesquisa aponta que bem-estar é 
principal motivo para largar o cigarro 

15/02/2017 - Portal do Governo do Estado de São Paulo - Governo do 
Estado oferece ajuda a quem deseja parar de fumar. Interessados 
devem procurar atendimento especial no Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), em mais de 150 endereços na 
capital, nas regiões norte (14 endereços), sul (75 endereços), leste (39 
endereços), oeste (17 endereços) e no centro (7 endereços) 

14/02/2017 - Jornal de Beltrão - Álcool e drogas: ''Estamos tratando o 
problema, quando deveríamos tratar a causa'', constata médico do Caps 
AD de Francisco Beltrão, PR. Casos de alcoolismo e uso de 



entorpecentes entre crianças e adolescentes continuam crescendo 

14/02/2017 - BBC Brasil - O segredo da Islândia para fazer com que 
seus jovens deixassem de beber e fumar. Hoje um modelo a se seguir, 
no final dos anos 90 era um dos países europeus com maior incidência 
de consumo de álcool e tabaco entre jovens 

13/02/2017 - Notícias ao Minuto - Poderá um comprimido diário curar o 
alcoolismo? 

13/02/2017 - Best of Web - Teste revela o que acontece com o feto 
quando a mãe fuma durante a gravidez (vídeo em inglês) 

13/02/2017 - Jornal I - Tratamento diário pode ajudar a curar o 
alcoolismo 

13/02/2017 - UOL - Brasil, terceiro mercado mundial da cerveja, atrás de 
China e Estados Unidos 

12/02/2017 - Hoje em Dia - De olho em custos astronômicos de 
tratamentos de doenças graves, planos de saúde investem em ações 
para cliente largar o fumo 

11/02/2017 - Jornal Dia a Dia - Governo de Andradina forma mais uma 
turma de 80 participantes no Projeto RespirAR 

10/02/2017 - Terra - Cigarros causam polêmica em condomínios, e 
diálogo é a melhor solução. Fumaça do vizinho causa incômodo para 
quem não fuma 

09/02/2017 - RTP - "Tabaqueiras estão fazendo dinheiro à custa da 
saúde das crianças". O relatório da Organização Human Rights Watch 
dá conta dos malefícios do tabaco não apenas no consumidor final mas 
do outro lado da cadeia: entre milhares de crianças que a partir dos oito 
anos trabalham em plantações na Indonésia. O estudo é relembrado 
pela HRW numa semana em que o grupo Facing Finance publica o seu 
próprio texto, "Dirty Profits" (Lucro Sujo), denunciando as grandes 
multinacionais que lucram com violações ambientais e dos Direitos 
Humanos 

09/02/2017 - Terra - O fumo passivo é um dos problemas mais graves 
em pediatria e pode matar as crianças 



08/02/2017 - Lusa - Todos os produtos de tabaco devem ter iguais 
restrições, defendem a Sociedade Portuguesa de Pneumologia e a 
Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo 

07/02/2017 - Cada Minuto - Indústria do tabaco causou prejuízo de R$ 
535 milhões em fraudes fiscais aos cofres de Alagoas. Operação 
Nicotina vai apurar participação de servidores, advogados e empresas 
no esquema 

07/02/2017 - Folhamax - Projeto proíbe fumo em parques e áreas 
abertas de esporte e lazer em Mato Grosso - MT 

06/02/2017 - Agência Brasil - Guia, lançado às vésperas do Carnaval 
pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), alerta sobre consumo 
precoce de bebidas alcoólicas entre jovens 

06/02/2017 - Visão - Fumar consome quase 6% das despesas a nível 
mundial de saúde (cerca de 393 mil milhões de euros) avançam dados 
de estudo, publicado este ano, que reuniu dados de 152 países, 
representando 97% dos fumantes em todo o mundo. O número de anos 
de trabalho perdidos devido a problemas de saúde relacionados com o 
tabagismo somou 26,8 milhões, dos quais 18 milhões se justificam com 
a morte dos indivíduos e o restante com a incapacidade. Em 2012, 12% 
das mortes entre os adultos trabalhadores entre os 30 e os 69 anos 
foram causadas por doenças relacionadas com o tabaco, o que significa 
a perda de 1.4 milhões de pessoas que poderiam estar a trabalhar 

06/02/2017 - Super Interessante - Fumar cigarro custa US$ 2,3 milhões 
(R$ 7,17 mi) ao longo da vida, diz estudo de pesquisa americana. O 
custo principal não é o preço do maço - e sim a grana que o fumante 
deixa de ganhar (custos não tão óbvios de manter o vício) 

06/02/2017 - O Globo - Terapia de extinção' ajuda fumantes a 
abandonar o cigarro 

05/02/2017 - UOL - Beber não ajuda a esquecer problemas e reforça 
lembrança ruim, diz estudo da Universidade Johns Hopkins (EUA) 

05/02/2017 - Esquerda.net - A tragédia humana da produção tabaqueira 
no Brasil 

04/02/2017 - Lusa - Angola aperta regras na publicidade e proíbe 



anúncios ao tabaco. Proíbe também a publicidade que associe bebidas 
alcoólicas aos símbolos nacionais 

04/02/2017 - Luxemburger Wort - Substância resultante do tabaco muito 
nociva às crianças. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos e 
da China emitiu um aviso sobre um produto que resulta do tabaco (THS) 
- o resíduo pegajoso que se agarra às paredes e móveis - que se revela 
extremamente prejudicial, sobretudo para as crianças. Experiências em 
cobaias indicaram que a exposição a esse resíduo tóxico causa menor 
peso e altera a contagem de células sanguíneas associadas ao sistema 
imunológico do corpo. As descobertas indicam que há um perigo 
redobrado para bebés e crianças que podem absorver as toxinas do 
chão e tapetes, paredes, cortinas e móveis em que tocam "contacto 
dérmico". Estas toxinas podem permanecer nas superfícies ao longo de 
semanas a meses e sofrer mutações químicas que as podem tornar 
ainda mais prejudiciais 

02/02/2017 - Tobacco Control - Custo econômico global das doenças 
atribuíveis ao tabagismo foi de 1,4 trilhão de dólares ao mundo em 2012 
(traduzível) 

01/02/2017 - Jornal Dia a Dia - Notícias sobre o tabagismo e o 
alcoolismo - Ano X - nº 87 

01/02/2017 - Diário de Notícias - tabagismo é associado a uma perda de 
esperança de vida de 4,8 anos, diz estudo realizado no quadro do 
projeto Lifepath, consagrado ao envelhecimento e financiado pela 
Comissão Europeia 

01/02/2017 - Amata - Notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo, Ano X, 
nº 87 

 

(*) Comentários do mês:  



 

Adalgisa machado  2 dias atrás - parabéns      sábias palavras.. 

ErickplayGame  1 semana atrás - sou o pai do menino na foto. estou a 5 dias sem 

fumar. graças a Deus e se Deus quiser e ele vai querer, eu nunca mais vou voltar a fumar  

Wilian  6 dias atrás - Beleza Erickplaygame...é nesses primeiros seis ou sete dias que você 

vai brigar até com a sombra rsrsrsrs, mas isso passará e a vontade vai aos poucos 
desaparecer,beba muita água....força porque esse garotinho da foto merece ver o pai dele 
pegando os netos no colo...abraço 

Paulo britto  5 semanas 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 

Wilian  6 dias atrás - Cara! meus parabéns é isso aí...agora com essa economia você pode 

se presentear com aquele pastelzão da feira ...mas cuidado para não engordar rsrsrsrs...abraço 

Paulo britto  6 dias atrás - Wilian kkkkk abraços 

  

As notícias, sendo a maioria de mídia impressa, são oriundas, sempre que possível, dos primeiros veículos que as divulgaram. 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 

 


