Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

STF ENCAMINHA, PELA 5ª VEZ, A VOTAÇÃO DA EXCLUSÃO DE ADITIVOS NO
TABACO
Atendendo ao Clamor por Saúde, a Presidente do STF designou o julgamento dos
aditivos no tabaco, proibidos pela ANVISA em 2012, para o primeiro item da pauta
de 17 de agosto de 2017.
Esse já é o quinto encaminhamento desse julgamento ao Plenário do STF: os dois
primeiros, formulados pela relatora do processo, não foram atendidos; no 3º
(30/11/2016) não houve tempo na sessão devido a julgamentos anteriores; e na
quarta oportunidade (21/06/2017), foi inserido o pedido de esclarecimentos sobre o
procedimento da delação premiada antes do julgamento dos aditivos, que, assim
como agora, era o primeiro item da pauta.
Abaixo, as interessantíssimas notícias do mês, das quais destacamos:

BBC Brasil - Quando cerveja não é álcool: publicidade da bebida é liberada no Brasil e
provoca polêmica. Para especialistas, isso contribui para aumento de consumo nocivo,
especialmente entre jovens. Coordenador de uma campanha para arrecadar assinaturas
pedindo mudanças na lei, o médico e deputado estadual Antônio Jorge (PPS-MG)
expressa ceticismo diante das iniciativas institucionais. "Assim, como na questão da
autorregulamentação publicitária, estamos diante de uma situação do tipo 'raposa tomando
conta do galinheiro'. A campanha Cerveja Também É Álcool quer coletar pelo menos 1,5
milhão de assinaturas para que um projeto de lei alterando a Lei 9294 seja apresentado no
Congresso Nacional. Procurado pela BBC, o Ministério da Saúde respondeu através do
coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde. Por email, o coordenador-geral se recusou a comentar especificamente a questão publicitária
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
118 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
30/06/2017 - Jota - STF julga ensino religioso, cigarros e amianto em agosto
29/06/2017 - Agência Brasil - Programa Caminhos da Reportagem mostra como se
levar uma vida sem álcool
27/06/2017 - Correio do Minho - Câncer do pulmão e tabaco: uma história com 60
anos. Joje faz 60 anos que foi publicado o primeiro relatório sobre tabagismo, cuja
responsabilidade foi do Conselho de Investigação Médica do Reino Unido
27/06/2017 - Veja - Saiba por que alguns pássaros usam bitucas de cigarro em
ninhos. Segundo estudo da Universidade Nacional Autônoma do México, tentilhões
urbanos combatem infestações de carrapatos e outros insetos espalhando restos
com nicotina em seus abrigos. Mas os pesquisadores afirmam que as substâncias
encontradas nas pontas dos cigarros são tóxicas também para as aves. Mas outro
estudo liderado por Macías Garcia, em 2012, descobriu que quanto mais bitucas
eram encontradas nos ninhos dos pássaros, mais anormalidades nos cromossomos
estavam presentes nos pais e nos filhotes. Segundo o biólogo, os danos genéticos
interferiam na divisão celular e se manifestavam conforme os animais envelheciam
26/06/2017 - AGU Brasil - Diretor do Departamento de Acompanhamento
Estratégico da Secretaria-Geral de Contencioso da AGU e Procurador-chefe da
Anvisa debatem proibição de uso de aditivos de sabor em cigarros
26/06/2017 - O Viral - Vídeo mostrando o quanto cigarro é nocivo viraliza e gera
desabafos comoventes
22/06/2017 - UAI - Pesquisa internacional aponta que brasileiros desconhecem o
câncer de rim. Em relação às causas da doença, apenas cerca de 30% dos
brasileiros mencionam o tabagismo, a obesidade e a hipertensão como aspectos
relevantes, embora esses elementos constituam os principais fatores de risco para
o tumor
21/06/2017 - Jornal de Angola - Cigarro causa nove por cento das mortes no país,
revela o chefe do Departamento de Promoção da Saúde
21/06/2017 - O Liberal - Registros de cigarros com sabor avançam 1.900%
20/06/2017 - R7 - Homem para de fumar e guarda dinheiro do cigarro para viajar,
reformar a casa e mais

19/06/2017 - IG - Lei que proíbe fumar em locais fechados ajudou a reduzir quase
800 mortes em SP, informa tese de doutorado da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, finalizada em outubro do ano passado
19/06/2017 - Migalhas - STF, a saúde pública ou os interesses da indústria do
tabaco? No dia 21 de junho, ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal
julgarão a constitucionalidade de norma da Anvisa (RDC 14/12) que proíbe o uso
de aditivos em produtos de tabaco. Será a primeira decisão da Suprema Corte
brasileira sobre uma medida de controle do tabaco
19/06/2017 - BBC Brasil - Quando cerveja não é álcool: publicidade da bebida é
liberada no Brasil e provoca polêmica. Para especialistas, isso contribui para
aumento de consumo nocivo, especialmente entre jovens. Coordenador de uma
campanha para arrecadar assinaturas pedindo mudanças na lei, o médico e
deputado estadual Antônio Jorge (PPS-MG) expressa ceticismo diante das iniciativas
institucionais. "Assim, como na questão da autorregulamentação publicitária,
estamos diante de uma situação do tipo 'raposa tomando conta do galinheiro'. A
campanha Cerveja Também É Álcool quer coletar pelo menos 1,5 milhão de
assinaturas para que um projeto de lei alterando a Lei 9294 seja apresentado no
Congresso Nacional. Procurado pela BBC, o Ministério da Saúde respondeu através
do coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da
Saúde. Por e-mail, o coordenador-geral se recusou a comentar especificamente a
questão publicitária
16/06/2017 - Opinião & Notícia - Nos EUA, tabagismo é problema dos mais pobres.
A taxa de fumo atingiu o recorde histórico de 15% entre os adulto. Depois da
divulgação de um relatório com suas consequências mortais em 1964, o fumo entre
as famílias mais ricas caiu em 62% nas três décadas e meia seguintes. No entanto,
entre as famílias mais pobres, a taxa só diminuiu 9%. Para piorar, grupos de defesa
afirmam que os fundos para o fim do tabagismo estão diminuindo. A preocupação é
que a vontade política necessária para o controle do tabaco também caia, já que a
classe média e alta já consideram o problema do cigarro como resolvido.
Atualmente, a taxa de residentes rurais diagnosticados com câncer de pulmão está
20% acima da dos urbanos
16/06/2017 - UOL - Como o açúcar contribuiu para o vício do cigarro nos EUA.
pesquisas confirmam que o açúcar melhora o sabor do cigarro, o que leva as
pessoas a fumar mais. Embora o açúcar continue sendo um componente dos
cigarros hoje em dia, poucas pessoas sabem isso. "É um fato praticamente
desconhecido", disse Gary Taubes em um revelador capítulo de seu livro "The Case
Against Sugar" (O caso contra o açúcar, em tradução livre), lançado em dezembro
nos EUA
16/06/2017 - Tec Mundo - Cigarro eletrônico pode ser porta de entrada para...
Vírus em seu PC
15/06/2017 - Notícias do Dia - Ação do Alcoólicos Anônimos no Brasil vence prêmio
do Facebook

14/06/2017 - Sol - (Perigos sem fim) Já é possível hackear computadores através
de cigarros eletrônicos
13/06/2017 - O Globo - (É tudo a mesma droga...) Gigante do tabaco contrata
executivo do ramo da maconha medicinal
13/03/20176 - Veja - O tabagismo no mundo e no Brasil. Apesar da redução do
tabagismo em países desenvolvidos e também no Brasil, o cigarro ainda é o grande
mal do mundo moderno. O tabagismo, dentre todos os fatores ambientais do
século, certamente representa o mais vil e ameaçador de todos, representando o
maior fator de risco para o desenvolvimento de tumores malignos (um terço de
todos os casos), doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças cerebrais
entre outras
13/06/2017 - Visão - Consumir álcool antes dos 15 anos duplica o risco de morte
prematura, indica novo estudo da Universidade da Flórida, EUA. A pesquisa,
iniciada na década de 1980, recolheu e analisou dados sobre o consumo de álcool
de quase 15 mil adultos (entre os 18 e os 44 anos) que foram acompanhados
durante 27 anos
13/06/2017 - Universia - Concurso de redação do Hospital de Câncer de Barretos
recebe inscrições até 16 de junho. Com o tema "Tabagismo: Qual a verdade sobre
o câncer por trás da fumaça", o concurso tem como alvo alunos do último ano do
Ensino Fundamental, 9º ano, matriculados em escolas estaduais de São Paulo e
escolas municipais e privadas de Barretos
12/06/2017 - Jornal Portugal - Tribunal cria horários para casal fumar. Em
Dortmund, na Alemanha, as queixas da vizinhança levaram um tribunal a estipular
regras e horários para um casal fumar. Alguns vizinhos que se queixaram também
são fumantes
12/06/2017 - Diário de Notícias - Cigarros eletrônicos são tão perigosos como os
tradicionais, conclui pesquisa da Universidade de Connecticut, EUA
11/06/2017 - Midia News - Evitar o cigarro não basta; é preciso ficar longe da
fumaça
10/06/2017 - O Diário do Norte do Paraná - Polícia Rodoviária Estadual do Paraná
lança operação no dia do Combate ao Alcoolismo no Trânsito
10/06/2017 - Público - Filhos de mães fumadoras têm risco de pressão arterial alta
já aos 4 anos, prova estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto,
Portugal
09/06/2017 - Notícias ao Minuto - Quer deixar de fumar? Experimente com ajuda
da realidade virtual
09/06/2017 - Notícias ao Minuto - Química dos cigarros eletrônicos pode gerar
feridas dolorosas na boca. Estudo de realizado por pesquisadores da Universidade
de Rochester, Nova York, EUA, revela que os cigarros eletrônicos podem prejudicar
o processo normal de cicatrização de feridas na boca

09/06/2017 - Portal Nacional de Seguros - Os riscos do tabagismo entre os jovens
08/06/2017 - Luxemburger Wort - Fundação Câncer Luxemburgo exige aumento do
preço do tabaco no país
08/06/2017 - Jornal da USP - Tabagismo custa muito caro ao País. Estudo revela
que o saldo é negativo em R$ 44 bilhões entre os custos do tabagismo e os
impostos arrecadados por ano
08/06/2017 - Tribuna Hoje - Alagoas gasta R$ 39 milhões com internações
hospitalares para fumantes, apontam dados da Secretaria de Estado da Saúde
(Sesau)
08/06/2017 - Agência Brasil - Câmara de SP aprova (em primeira votação) projeto
de lei que proíbe venda de narguilé a adolescentes. A matéria ainda precisará
retornar à discussão, em plenário, e só então, caso seja aprovada, seguirá para a
apreciação do prefeito João Doria
06/06/2017 - Ponto Final - Gabinete para a Prevenção e Controle do Tabagismo
insta a população de Macau, uma das regiões administrativas especiais da China,
de língua portuguesa, através de posters, a denunciar fumantes ilegais
06/06/2017 - TV Jornal - Gestantes fumantes: cigarro pode afetar filhos até
adolescência, segundo a pesquisa da Universidade de Boston, EUA
08/06/2017 - O Ribatejo - Campanha "be.eco" apanhou 10 mil beatas (bitucas,
guimbas) em apenas 1 hora em Santarém, Portugal
06/06/2017 - Diário da Região - Voluntários (73 jovens) limparam 27.548 beatas
(bitucas, guimbas) de cigarro das ruas de Setúbal, Portugal
05/06/2017 - Terra - Fumar é a causa de 95% dos casos de câncer bucal, de
acordo com dados do Departamento de Estomatologia do Hospital do Câncer
05/06/2017 - Portal Mie - Cerca de 70% das pessoas são a favor da proibição de
máquinas de venda de cigarro, mostra pesquisa no Japão ouvindo 2.000 pessoas.
"As máquinas de venda de cigarros têm o mesmo efeito de uma propaganda", disse
o pesquisador do Centro Nacional de Câncer do Japão. "Gostaríamos de ver as
medidas anti-fumo sendo colocadas em prática"
05/06/2017 - Tribuna de Petrópolis - As Cracolândias. "Os botecos que vivem da
venda de bebida alcoólica, eu os vejo como um tipo de cracolândia"
04/06/2017 - Veja - (Caras-de-pau, que querem continuar matando...) Philip
Morris, a líder mundial de tabaco, quer apostar num novo produto supostamente
menos nocivo do que o convencional
03/06/2017 - Jornal Dia a Dia - Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o
alcoolismo
02/06/2017 - Metrópoles - Tabagismo causa enorme dano ao meio ambiente, alerta
OMS. "Esta análise é a primeira que relaciona o impacto ambiental com o cultivo, a

manufatura, o uso e os resíduos do tabaco, apesar de a informação ser limitada,
porque a indústria não reporta dados e os governos não os exigem", disse o
coordenador da OMS para o Controle de Tabaco. Os especialistas determinaram que
os resíduos de tabaco contêm mais de 7 mil substâncias químicas tóxicas, que
envenenam não só a atmosfera, mas também os solos, os mares e os rios. Dos 15
bilhões de cigarros vendidos diariamente, 10 bilhões acabam no meio ambiente,
contendo uma mistura de nicotina, arsênico e metais pesados
01/06/2017 - Catraca Livre - Estudo diz que cigarro mais caro evitaria 130 mil
mortes no país
01/06/2017 - Público - O que muda com as alterações à Lei do Tabaco em
Portugal?
01/06/2017 - Rádio Comercial - Parlamento vota lei para proibir fumo em locais
para crianças. A partir de 2018 será proibido fumar em locais como campos de
férias ou parques infantis em Portugal
(*) Comentários do mês:

TÔ NA ÁREA 2 semanas atrás
OBRIGADA SR. AMAURY DA COSTA PELO INCENTIVO E PELA FORÇA DE NOS AJUDAR SEM NENHUM
INTERESSE, POIS MUITOS SÓ QUEREM FAZER ALGO COBRANDO.
O SR. É UMA BENÇÃO DE DEUS NESSE MUNDO O QUAL SERIA MUITO MELHOR SE EXISTISSEM
MUITOS AMAURYS COM A MESMA INTENÇÃO.
LEMBREI QUE MEU FALECIDO PAI DIZIA:
POR ACASO VOCÊ TOMOU ALGUM TIPO DE REMÉDIO PARA COMEÇAR À FUMAR? NÃO NÉ?
ENTÃO COMECE A TOMAR COMO MEDIDA UMA COLHER DE VERGONHA NA CARA E QUE NÃO EXISTE
REMÉDIO MELHOR QUE ESSE, PODE ACREDITAR.
E PIOR QUE NEM ASSIM PAREI.
NÃO PARAMOS PORQUE SOMOS SEM VERGONHA, FRACOS.
ADMITIMOS QUE NOS FAZ MAL E QUE TAMBÉM PREJUDICA OS NÃO FUMANTES E SÓ PERCEBEMOS
QUANDO BICHO COMEÇA A PEGAR, QUALQUER ESFORÇO FÍSICO PARECE QUE VAMOS MORRER, É

FALTA DE AR, É DOR AQUI, DOR ALI, DAÍ COMEÇA A BATER O DESESPERO.
MEU DEUS, EU NÃO SÓ QUERO PARAR, COMO PRECISO URGENTE E VOU.
DEUS VAI ME AJUDAR EM NOME DE JESUS.
HEI DE VENCER!
joa ameida 2 semanas atrás
seu trabalho.as pessoas tem q reconhecer q ser viciado `e humilhante

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.
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