
 
Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

AJUDE O BRASIL A PARAR DE FUMAR 

29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. 

Após o Dia Mundial Sem Tabaco (31/05), a data nacional é a melhor oportunidade para o 
fomento a se largar o vício do tabagismo. 

Para aqueles que não possuem campanha própria, disponibilizamos a imagem abaixo, com 
link, do trailer da palestra 'Preparação para Deixar de Fumar'. 

Prepare-se! 

Feliz Dia Nacional de Combate ao Fumo!!! 

Abaixo as notícias do mês, das quais destacamos a da insignificância do cultivo do tabaco 
para a economia brasileira, e as que mostram que o dinheiro que o brasileiro gasta com 
cigarro é utilizado pela subsidiária da Souza Cruz para continuar investindo no cigarro, 
explorando parte da população mundial sem qualquer prevenção contra o tabagismo: 

Jornal do Comércio - (A insignificância do cultivo do tabaco no Brasil) Soja e automóveis 
garantem no 1° semestre recorde histórico das exportações gaúchas, que é apenas o quinto 
colocado no ranking dos estados exportadores. Os principais produtos exportados pelo Rio 
Grande do Sul em 2017 até agora foram soja em grão (25,2%), carne de frango (6,5%), 
polímeros (6,3%), fumo em folhas (5,2%). Já os maiores recuos nas receitas exportadoras 

 



no período foram verificados nas vendas de fumo em folhas (-22,3% em valor e -25,5% 
em volume)  

Valor Econômico - (Veja para onde vai o dinheiro do brasileiro viciado em 
cigarro)  Acionistas vendem dona da Camel nos EUA à controladora da Souza Cruz. Os 
acionistas da Reynolds American, dona nos Estados Unidos de marcas como Camel, Pall 
Mall e Newport, aprovaram em assembleia extraordinária de acionistas a venda do controle 
da companhia para a rival British American Tobacco (BAT), que no Brasil controla a 
Souza Cruz. A BAT fechou acordo em 16 de janeiro para comprar a fatia de 57,8% que 
ainda não detinha na Reynolds, por US$ 49,4 bilhões, sendo US$ 24,4 bilhões em dinheiro 
e US$ 25,5 bilhões em ações 
  
Jornal da Band - Ações contra o fumo atingem apenas 63% da população mundial 

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 
120 mil views no youtube 

"30 minutos que valem uma vida" 

Notícias do mês: 

31/07/2017 - Fumar pode aumentar o risco de ansiedade e paranoia, diz estudo de grupo 
de cientistas da University Medical Centre em Hamburgo-Eppendorf, Alemanha 
29/07/2017 - UOL - (Catástrofe à vista) Cerveja fica mais próxima de retornar aos estádios 
em São Paulo 
29/07/2017 - El País Brasil - Estados Unidos querem que cigarros não viciem. A 
Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA, na sigla em inglês) se propõe a 
obrigar a reduzir o nível de nicotina dos cigarros de maneira a reduzir seu efeito viciante. 
As ações das grandes companhias de tabaco caíram bruscamente ao meio-dia, depois do 
anúncio. Esta é a primeira vez que a regulação afeta os níveis de nicotina 
29/07/2017 - Jornal da Band - Cigarro pode aumentar o estresse em algumas situações 
28/07/2017 - Pplware - Número de espermatozoides diminuiu 50% no homem ocidental 
em 40 anos, segundo um estudo publicado na revista Human Reproduction Update 
28/07/2017 - Estado de Minas - Ações de tabacarias despencam com alerta de regulação 
do FDA 
27/07/2017 - Gazeta Russa - Governo russo arrecada R$ 3 milhões com multas por 
violações à lei antifumo de 2013, apenas no primeiro semestre de 2017. As multas foram 
aplicadas, de acordo com a agência Agência Federal de Supervisão de Proteção ao Cliente 
e Bem-Estar Humano, em "cerca de 2.000 cidadãos, 1.700 funcionários de empresas 
tabagistas, cerca de 700 empreendedores privados e em torno de mil pessoas jurídicas" 
26/07/2017 - Área Vip - (Parou aos 52, mas os últimos dois anos de vida foram 
extremamente cruéis. Vidas viram cinzas. Cigarro mata!) Viúva de Chico Anysio relembra 



triste morte do marido, postando vídeo em redes sociais nesta madrugada (26), para 
divulgar uma campanha promocional contra o vício em tabaco - Veja o vídeo! 
25/07/2017 - Business Monkey News - Fumar pode aumentar a sensibilidade ao estresse, 
de acordo com um estudo realizado em ratos pelo Centro Nacional de pesquisa científica 
(CNRS) da França 
25/07/2017 - Jornal da USP - Cigarro e álcool aumentam as chances de câncer de cabeça 
e pescoço. Professor fala sobre a campanha Julho Verde 
25/07/2017 - Diário da Saúde - Fumo passivo na infância pode levar à artrite reumatoide, 
confirmam os resultados de um estudo apresentado durante o Congresso Anual da Liga 
Europeia Contra as Doenças Reumáticas 
25/07/2017 - Jornal do Comércio - (A insignificância do cultivo do tabaco no Brasil) Soja 
e automóveis garantem no 1° semestre recorde histórico das exportações gaúchas, que é 
apenas o quinto colocado no ranking dos estados exportadores. Os principais produtos 
exportados pelo Rio Grande do Sul em 2017 até agora foram soja em grão (25,2%), carne 
de frango (6,5%), polímeros (6,3%), fumo em folhas (5,2%). Já os maiores recuos nas 
receitas exportadoras no período foram verificados nas vendas de fumo em folhas (-22,3% 
em valor e -25,5% em volume) 
24/07/2017 - Jornal de Jales - Julho Verde. Mistura de álcool e cigarro aumenta 
possibilidade de câncer. Quem só fuma tem muita possibilidade de contrair câncer e quem 
só bebe, também, mas para quem bebe e fuma, essa possibilidade passa a ser muito maior, 
afirma oncologista 
22/07/2017 - Folha de São Paulo - Com futuro em xeque, indústria do cigarro diversifica 
produtos 
22/07/2017 - Correio do Estado - Julgamento no STF definirá destino de apostas da 
indústria do fumo 
21/07/2017 - Jornal da Band - Ações contra o fumo atingem 63% da população mundial 
20/07/2017 - Agência EFE - A cruzada da Rússia contra o álcool. Rússia estuda proibir a 
venda de álcool nos finais de semana com o objectivo de reduzir o alcoolismo 
20/07/2017 - ONU BR - Indústria do tabaco prejudica esforços dos governos para 
combater fumo, denuncia OMS 
19/07/2017 - UOL - Crianças expostas a filmes com cigarro são 3 vezes mais propensas a 
fumarem, prova estudo divulgado pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) 
dos EUA 
19/07/2017 - Valor Econômico - (Veja para onde vai o dinheiro do pobre do viciado em 
cigarro brasileiro) Acionistas vendem dona da Camel nos EUA à controladora da Souza 
Cruz. Os acionistas da Reynolds American, dona nos Estados Unidos de marcas como 
Camel, Pall Mall e Newport, aprovaram em assembleia extraordinária de acionistas a 
venda do controle da companhia para a rival British American Tobacco (BAT), que no 
Brasil controla a Souza Cruz. A BAT fechou acordo em 16 de janeiro para comprar a fatia 
de 57,8% que ainda não detinha na Reynolds, por US$ 49,4 bilhões, sendo US$ 24,4 
bilhões em dinheiro e US$ 25,5 bilhões em ações 
19/07/2017 - RTP - (40%, contudo, ainda estão fora) Quadruplicou população mundial 
abrangida por políticas de tabaco em dez anos. Mais de 60% da população mundial vive 
em países que têm políticas de controlo do tabaco, como imagens e advertências nos maços 
de cigarros ou proibição de fumar em espaços públicos 
19/07/2017 - Estado de Minas - Medidas antitabaco quadruplicaram em 10 anos, apesar do 
cigarro ainda provocar sete milhões de mortes por ano, diz OMS 
18/07/2017 - HypeScience - A morte do fumo: veja como o cigarro será erradicado para 
sempre 
18/07/2017 - Boa Informação - Homem parou de fumar e a fortuna que acumulou com isso 
é impressionante 



18/07/2017 - Gazetaweb - Enquete: A punição para quem dirige embriagado deveria ser 
mais rígida? 
18/07/2017 - Portal Mie - (fissura difícil) Mesmo sendo proibido, passageiros continuam 
fumando em banheiros de aviões. De acordo com a reportagem, descobriu-se que 
passageiros em voos no Japão fumaram nos banheiros das aeronaves em ao menos 105 
ocasiões em 2016 
17/072017 - Agência Brasil - Psiquiatra fala sobre os riscos do consumo de álcool. 
Segundo especialista, consumo exagerado de álcool pode estar ligado a distúrbios 
psiquiátricos 
17/072017 - Business Monkey - (Veja as fotos) Bolsa de uma mulher tornou-se uma bola 
de fogo em uma estação de trem de Belarus quando um cigarro eletrônico explodiu 
17/072017 - Carta Capital - Os "serial killers" da indústria do cigarro, por Drauzio Varella. 
A designação "baixos teores" de nicotina era arbitrária e desprovida de qualquer outro 
sentido que não o mercadológico 
17/072017 - UOL - Conheça mitos e verdades sobre a amamentação. A química do cigarro 
e álcool pode ser transmitida para o bebê pelo leite. VERDADE. Álcool e substâncias 
presentes no cigarro podem passar para o leite materno 
17/072017 - Jornal USP - Pulsos magnéticos auxiliam no tratamento do vício em cigarro. 
Uma nova forma de tratamento contra o tabagismo está em fase de testes no Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP (Incor). O método, pioneiro no Brasil, não é 
invasivo e já é aplicado em casos de depressão, esquizofrenia e obesidade 
15/07/2017 - G1 - Harvard apresenta proposta para proibir irmandades. Um comitê da 
universidade pediu ao reitor para proibir associações de alunos, acusadas de instigarem o 
alcoolismo 
15/07/2017 - G1 - (Notícia recorrente) Homem morre após dormir com cigarro aceso na 
mão e casa pegar fogo em Sumaré 
15/07/2017 - Correio da Manhã - Ex-jogador do Benfica entre 1987 e 1992, marcando 87 
gols, e da seleção sueca, convocado 30 vezes, marcando 12 gols, confessa que o álcool o 
levou a viver nas ruas como morador de rua 
13/07/2017 - Ponto Final - Serviços de Saúde de Macau esperam que multa pesada afaste 
fumo de espaços proibidos 
12/07/2017 - Diário de Notícias - Empresas de tabaco ameaçam para impedir regras sobre 
venda na África. Uma investigação do jornal britânico Guardian divulgada hoje revela que 
multinacionais da indústria do tabaco recorrem por vezes a ameaças para impedir que 
governos africanos regulamentem a venda de tabaco, dificultando o seu consumo. O diário 
diz ter tido acesso a "cartas (...) enviadas aos governos do Uganda, Namíbia, Togo, Gabão, 
República Democrática do Congo, Etiópia e Burkina Faso, revelando táticas intimidatórias
12/07/2017 - Ponto Final - Apreendidas 20 mil unidades de produtos tabágicos por não 
corresponderem às normas de rotulagem, notifica o Serviço de Alfândega de Macau, uma 
das regiões administrativas especiais da China 
11/07/2017 - A Crítica de Campo Grande - (Produto ruim dá nisso) No primeiro semestre 
do ano são apreendidos cerca de R$ 95 Milhões em cigarros. Balanço da Polícia Rodoviária 
Federal aponta que o número de apreensões de cigarros contrabandeados no Mato Grosso 
do Sul é pelo menos quatro vezes maior em relação ao mesmo período do ano passado 
08/07/2017 - Veja - Cigarros mais viciantes 
06/07/2017 - Jornal Portugal - (malefícios sem fim) Guarda Nacional Republicana de 
Portugal na caça a quem atira a beata do cigarro pela janela do carro durante época de 
incêndio 
06/07/2017 - BBC Brasil - Índia pressiona produtores de tabaco a mudar de cultivo 
05/07/2017 - Minuto Mais - "A porta de entrada para as drogas é a bebida e não a 
maconha", diz médico deputado que lançou a campanha "Cerveja também é álcool" 



05/07/2017 - Jota - PGR defende regra que eleva ICMS de produtos supérfluos. A 
Procuradoria-Geral da República defendeu a constitucionalidade da Lei 18.573/15, do 
Paraná, que instituiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) e elevou a alíquota 
de ICMS de produtos supérfluos, como refrigerantes, fumo, bebida alcoólica, entre outros
03/07/2017 - Diário de Notícias - Filhos do álcool. Vidas marcadas pela vergonha e pelo 
medo 
03/07/2017 - Jornal Dia a Dia - Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o 
alcoolismo 
01/07/2017 - Expresso das Ilhas - Campanha presidencial "Menos álcool, mais vida", em 
Cabo Verde, completa um ano 
01/07/2017 - Pensa Brasil - 3 dicas naturais para acabar com a vontade de fumar e largar 
de vez o cigarro: lima, magnésio e stevia 
  

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

  

  

 


