Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

A AMATA ADVERTE: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUXILIA NA
VICIAÇÃO, ADOECIMENTO E MORTE PELO CIGARRO.
A Carne é fraca, mas os aditivos no tabaco, assassinos. E o único responsável por
isso é o STF!
A Ministra Carmen Lúcia, ao encerrar a sessão do STF de 30/11/2016, disse que os
julgamentos já pautados seriam retomados numa próxima sessão. A ação da
proibição dos aditivos no tabaco (ADI 4.874) era o próximo da lista, e ficou para a
sessão seguinte devido aos longos discursos dos ministros num assunto tranquilo e
pacífico na jurisprudência no processo anterior: desnecessidade de advogado na
defesa administrativa.
A justificativa para não pautar o julgamento neste mês de abril foi a necessidade
de julgar casos de repercussão geral.
Gostaríamos de lembrar que os aditivos cancerígenos acrescentados ao cigarro
auxiliam a viciar e matar milhares de brasileiros por ano.
Você é um dos 90% dos brasileiros que ficam transtornados, mental e
comportalmente, por não conseguir largar o cigarro? Sabe o motivo?
Achou o termo transtornado muito forte? Pois é exatamente essa a expressão
utilizada, desde dezembro de 2006, pelo Código Internacional de Doenças.
Para quem acompanha as notícias da Amata há pouco tempo, lembramos que em
agosto de 2006 divulgamos a primeira de uma série de entrevistas indicando as
dificuldades e os problemas em âmbito pessoal e profissional decorrentes do
tabaco e da tentativa de parar de fumar.
E a dependência gerada pelo cigarro é muito potencializada pelos aditivos, como,
por exemplo, a amônia, por si só cancerígena!
Mas se você ou as futuras gerações não conseguem parar de fumar, guarde bem o
responsável por isso: o STF, ou mais precisamente a Ministra Cármen Lúcia, que
não recoloca na pauta do plenário o que já deveria ter sido julgado em
30/11/2016, por sinal antes das 18 horas, horário em que muitos brasileiros ainda
estão trabalhando...

Enquanto aguardamos a pauta do próximo mês, seguem abaixo as notícias de
março, das quais destacamos:

O Globo - Ação que proíbe cigarros com sabor está parada no STF
desde 2012 e Fundação do Câncer cobra agilidade. Esses
representantes - parte do grupo Parceiros do Controle do Tabaco, que
conta com parceria de outras instituições - se encontraram com o diretorpresidente da Anvisa, Jarbas Barbosa; o diretor supervisor da Gerência
Geral de Produtos Derivados do Tabaco da Anvisa, Fernando Mendes, e
com o chefe de gabinete do senador José Serra, Marcos Kohel
Jornal Dia a Dia - (É bom não esquecer) Os prejuízos do tabaco. Estudo
realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Instituto
Nacional do Câncer dos Estados Unidos e divulgado recentemente
calculou em 1 trilhão de dólares por ano as perdas com saúde e
produtividade provocadas pelo uso do tabaco
TSF - (Pauta real) A rainha Letizia da Espanha e a luta antitabaco na
Conferência Europeia do Tabaco e Saúde

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
105 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:

28/03/2017 - Revista Encontro - Consumir álcool em excesso pode trazer
sequelas irreversíveis, segundo especialista. As bebidas alcoólicas
afetam não apenas o fígado, sabia?
27/03/2017 - Jornal Dia a Dia - Os prejuízos do tabaco. Estudo realizado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Instituto Nacional do
Câncer dos Estados Unidos e divulgado recentemente calculou em 1
trilhão de dólares por ano as perdas com saúde e produtividade
provocadas pelo uso do tabaco
24/03/2017 - Público - Tabaco pode ser proibido em praias e estádios da
Europa
24/03/2017 - Expresso - Bruxelas (também) apela à proibição de tabaco
em praias, parques infantis e estádios
24/03/2017 - O Globo - Ação que proíbe cigarros com sabor está parada
no STF desde 2012 e Fundação do Câncer cobra agilidade. Esses
representantes - parte do grupo Parceiros do Controle do Tabaco, que
conta com parceria de outras instituições - se encontraram com o diretorpresidente da Anvisa, Jarbas Barbosa; o diretor supervisor da Gerência
Geral de Produtos Derivados do Tabaco da Anvisa, Fernando Mendes, e
com o chefe de gabinete do senador José Serra, Marcos Kohel
24/03/2017 - Porto Canal - Ministro da Saúde de Portugal garante que lei
do tabaco vai ser reforçada
23/03/2017 - Diário de Notícias - Ministro da Saúde de Portugal diz que
tabaco é "problema de saúde prioritário"
23/03/2017 - Público - Associação europeia contra o câncer quer banir
fumo dentro de carros com crianças
23/03/2017 - Público - Cigarros eletrônicos não podem transformar-se
numa "porta de entrada para novos fumantes", defende o Comissário
europeu da saúde e segurança alimentar. "Temos que seguir de perto os
desenvolvimentos científicos e de mercado dos cigarros eletrônicos",
enfatizou o Comissário na sessão de abertura da sétima edição da
conferência sobre tabaco e saúde, esta quinta-feira, no Porto
23/03/2017 - TSF - A rainha Letizia da Espanha e a luta antitabaco
22/03/2017 - Portal do Holanda - Relação entre fumo passivo e alergias
alimentares em crianças. A exposição ao fumo nas primeiras semanas

de vida é bem estabelecida como um fator de risco para asma e,
segundo novos estudos, para sensibilização alérgica, eczema e alergias
alimentares em crianças
22/03/2017 - Gazeta de Taubaté - Cigarro: venda agora só com RG.
Estabelecimentos de São Paulo vão ter um prazo de 90 dias para se
adaptarem as normas da lei, que impõe multas; medida visa evitar venda
para menores de idade. A medida entrou em vigor no último dia 15
22/03/2017 - IOL - Álcool e tabaco associados ao aumento da incidência
da tuberculose, diz pesquisadora
21/03/2017 - BBC Brasil - Mistura de energético com álcool aumenta
chances de acidentes, diz pesquisa da Universidade de Victoria, Canadá,
divulgada nesta semana. No Reino Unido, uma das principais ONGs
envolvidas com o alcoolismo, a Drink Aware, não recomenda o consumo
de álcool com energéticos
21/03/2017 - R7 - (Imagina pra quem fuma) Viver próximo a rodovias é o
mesmo que fumar 10 cigarros por dia, diz estudo de cientistas
holandeses
20/03/2017 - Notícias ao Minuto - (Será coincidência o cigarro
recorrentemente estar por trás também desse tipo de morte) Português
assassinado no Brasil por se recusar a dar um cigarro. O crime ocorreu
depois do português se recusar a dar um cigarro a um jovem de 21 anos.
Este se dirigiu à sua casa para apanhar uma faca, tendo depois
regressado ao estabelecimento (uma distribuidora de bebidas) e
esfaqueado até à morte o português, que era casado e deixou dois filhos
menores, de 8 e 4 anos
20/03/2017 - G1 - Em 8 anos de Lei Seca no RJ, motoristas alcoolizados
flagrados diminuíram 43%. De março de 2009 a março de 2017, número
de óbitos no trânsito a cada 100 mil habitantes diminuiu 28%
20/03/2017 - Zap - Cientistas franceses provaram: há mesmo uma "cura
milagrosa" para o alcoolismo. O estudo foi realizado entre 320 pessoas
com o hábito de beber bastante, com idade entre 18 a 65 anos, entre
maio de 2012 e junho de 2013, e comparou a segurança e a eficácia do
fármaco administrado a alguns participantes em doses elevadas a um
comprimido "placebo" administrado a outros. Os pacientes não foram
obrigados a abster-se de álcool. Os resultados são surpreendentes: 57%
daqueles que adquiriram o medicamento pararam de beber ou beberam

menos comparados com 37% daqueles que adquiriram o placebo. As
autoridades de saúde francesas deram aprovação provisória para o uso
de Baclofeno em 2014 para o tratamento do alcoolismo. O medicamento
foi originalmente projetado e amplamente utilizado para tratar espasmos
(relaxantes) musculares
18/03/2017 - O Globo - MP do Rio denunciou um homem que furtou uma
garrafinha de cachaça, de 500ml (que custa R$ 2,80). Uma foto de trecho
da denúncia viralizou na internet, e muita gente, inclusive da área do
Direito, criticou a decisão, já que o custo do processo para o Estado era
muito maior do que o valor da cachaça. Mas o promotor de Justiça
apurou que o acusado faz parte de um grupo de alcoólatras da cidade,
que furta a bebida em mercados e vive em situação degradante. Na
denúncia, ele pede que a punição, em vez de um tempo da cadeia,
seja... um tratamento contra alcoolismo
18/03/2017 - Diário de Notícias - Alcoólicos Anónimos ainda lutam contra
preconceitos, até de médicos. Grupo de autoajuda quer atrair os
alcoólicos mais cedo. Quando se chega aos 50 anos, o problema já é
físico e parar de beber é mais difícil. Médico que preside aos AA quer
combater os preconceitos dos profissionais de saúde
17/03/2017 - Veja - Relaxante muscular ajuda a reduzir alcoolismo, de
acordo com estudo
15/03/2017 - Procuradoria Regional da República na 3ª Região - (Isso
também deveria valer algum dia para o cigarro e a bebida alcoólica)
Casas de bingo em SP devem pagar R$ 100 mil por dano moral coletivo.
Empresas que mantiveram jogos de bingo mesmo depois de janeiro de
2003, quando a atividade passou a ser proibida, geraram dano moral a
toda a coletividade, já que jogos de azar geram males psiquiátricos até
no cidadão saudável. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal condenou 16 casas de bingo da cidade de São Paulo a
pagar, ao todo, R$ 100 mil de indenização ao Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos
13/03/2017 - Lusa - (Pauta real) Rainha Letizia de Espanha assiste no
dia 23 de março no Porto, Portugal, à sétima Conferência Europeia do
Tabaco e Saúde, na qualidade de presidente honorária da Associação
Espanhola Contra o Câncer
12/03/2017 - GGN - Como a indústria do cigarro usou a pós-verdade.
Mundo vive "era da ignorância", e não a do conhecimento; antídoto

estaria em incentivar curiosidade científica entre pessoas
12/03/2017 - Midia Max - (Pragas...) Paris investe 1,5 mi de euros em
guerra aos ratos e a pontas de cigarro
10/03/2017 - RFI - (E o cigarro lá é 4 vezes mais caro do que no Brasil)
França aumenta impostos sobre cigarros mais baratos para frear
tabagismo. O aumento será aplicado aos maços que custam atualmente
menos de ? 6,60. Esse aumento completa outras medidas de luta contra
o tabagismo, como a recente instauração de maços de cigarros
"neutros", que obriga as marcas a vender seus produtos em embalagens
de cor e tipografia idênticas, com advertências sanitárias e sem logotipo
09/03/2017 - Notícias ao Minuto - Fumar durante a gravidez está
relacionado a uma maior probabilidade da criança ter problemas
oculares, diz estudo levado a cabo por várias universidades e institutos
da Dinamarca que analisou 1.406 crianças dinamarquesas que ou tinham
nascido com peso a menos ou que tinham sido expostas ao fumo
ingerido pela mãe durante a gravidez quando ainda estavam no seu
útero
09/03/2017 - Terra - Advogado tem calças queimadas enquanto defendia
suspeito de provocar incêndio nos EUA. Bateria de cigarro eletrônico
começou a soltar fumaça das calças de Stephen Gutiérrez em tribunal de
Miami durante audiência. Advogado correu ao banheiro para jogar água
no aparelho, que foi retido para investigação
08/03/2017 - Jornal O Celeiro - Campanha para inibir acesso de menores
a bebidas alcóolicas e cigarro é anunciada pela Secretaria de Assistência
Social de Campos Novos, SC. O objetivo é sensibilizar comerciantes,
que foram convidados para um café da manhã, para um bate-papo e
esclarecimento a respeito do cumprimento da lei que proíbe a venda de
bebida alcóolica e o fornecimento de cigarro para menores. Participam
da iniciativa a Câmara de Dirigentes Lojistas, o Conselho Municipal
Antidrogas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente,
a Polícia Miliar, o Programa de Educação e Resistência às Drogas e à
Violência, o CRAS, o CREAS e a Secretaria da Indústria, Comércio e
Turismo
06/03/2017 - Agência Senado - Senado abre consulta (enquete pública)
sobre proibição de cigarro a menores de 21 anos
06/03/2017 - Agência
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conscientização sobre Lei Antifumo. Durante 1 ano, as cerca de 850 mil
pessoas que passam diariamente pela Rodoviária do Plano Piloto
poderão participar da campanha DFTrans pelo Direito de Respirar. A
ideia, segundo o diretor-geral do órgão, é mostrar que a rodoviária e os
terminais de ônibus se enquadram na categoria dos lugares onde não é
permitido fumar
05/03/2017 - Tribuna Hoje - Tabagismo no trabalho: companhia
indesejada dos fumantes passivos. Pesquisa indica que 81% das
empresas têm restrições para contratar fumantes. Funcionário pode ser
demitido sem justa causa. Um profissional fumante perde cerca de 90
minutos por dia de trabalho entre uma tragada e outra, prejudicando a
sua carreira por conta do vício. A ausência no ambiente de trabalho
diminui sua atenção nas atividades do cotidiano, e consequentemente
prejudica sua produtividade. "Fumar seis cigarros equivale quase 20% do
horário de trabalho". Fumantes passivos podem processar empresa
05/03/2017 - O Estado de São Paulo - Rótulo faz diferença? A ideia é
que, ao tornar o maço pouco atraente, menos gente tenha vontade de
fumar. Será? A partir de 20 de maio de 2017, todas as embalagens de
cigarro no Reino Unido deverão seguir a política de neutralidade (plain
packaging). A Austrália, primeiro país a adotar a simplificação dos
maços, já em 2012, registrou uma queda de 15,1% para 12,8% de
fumantes na população adulta, e o número de pessoas que passaram a
ligar para linhas de apoio para quem quer abandonar o fumo aumentou
80% no mesmo período. Estudo divulgado no final do ano passado, da
Universidade de Liverpool, corrobora a proposta, sugerindo que rótulos
com advertências sobre os riscos do consumo excessivo do álcool
também deveriam ser colocados na frente das garrafas
04/03/2017 - Olhar Direto - Usina e Hookah, de Cuiabá, MT, são
autuados por fumo em ambiente coletivo; multa pode chegar a R$ 9 mi
03/03/2017 - O Paraná - 15 fatos embaraçosos que alertam: é hora de
parar de fumar
02/03/2017 - Comex - Brasil ainda não aderiu ao protocolo da OMS para
combater mercado ilegal de tabaco
02/03/2017 - Jornal Portugal - Aviso aos fumantes: Tabaco é mais mortal
do que AIDS, malária e tuberculose juntas, de acordo com o novo estudo
da Organização Mundial de Saúde

01/03/2017 - O Globo - Em difícil tarefa de conter tabagismo na China,
Xangai amplia proibição de fumo. Desde 2010, a cidade já proibe o fumo
em alguns locais públicos, como escolas e bibliotecas, mas agora, o
banimento será generalizado a todos os espaços internos e a até mesmo
alguns externos
01/03/2017 - Amata - Notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo - Ano X nº 88
(*) Comentários do mês:

Laura Gabri 1 semana atrás - Esse vídeo foi o melhor incentivo que já tive até hj. Tenho
41 anos e fumei 18 anos. Comecei a diminuir o cigarro no dia 1° de março de 2017 e hj já estou
quase 1 semana sem fumar. E com muita fé e força de vontade, nunca mais voltarei !

Barbara Verneck 2 semanas atrás - estou lutando por 4 anos, para de fumar, já fiz de
tudo mas quando não tenho cigarro, fico com Raíva, brigo, faço maior besteira afs. é coisa terrível.
e só paro com minha irá com o cigarro parece q ele me acalma. mas quero deixar, sinto q meu
corpo pede socorro

Caio Collier 2 semanas atrás - 16:38
Vera Lucia 3 semanas atrás - um

dos melhores vídeos que assistir vou lutar até

conseguir parar de fumar em nome de Jesus

Cleide Gonçalves 3 semanas atrás - sou fumante a 35 anos e quero para de fumar
me ajudem

Amata Brasil 3 semanas atrás - Prezada Cleide, Sugerimos assistir ao vídeo todos os
dias, até estar bem instruída para traçar seu plano de parar, diminuindo a quantidade
periodicamente, ou parando de uma vez, como indicado no vídeo. Preste atenção que seu nível de
dependência é alto após 35 anos de consumo. Portanto, prepare-se, em especial emocionalmente,
mas conte com a 'curva descendente' da abstinência. Sucesso!!!

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

