Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
Dia Nacional de Combate ao Fumo (29/08) é um sucesso!!!

Centenas de ações por todo o país abrilhantaram a data. A Amata também contribuiu
em dois extremos sociais: a população jovem de risco da Fundação Casa, e o público
sofisticado de um dos shoppings centers mais novos e modernos, ambos de São Paulo.
No dia 29/08, em parceria com a Associação Beneficente AME – Amigos Mensageiros
Espíritas, a quem dedicamos os nossos mais sinceros agradecimentos, a Amata apresentou
a projeção do filme "Preparação para Deixar de Fumar" na sede central da Fundação
Casa. Foi visível o impacto na garotada, tanto de um vídeo sobre uma experiência com
cigarro num pulmão dissecado, quanto da palestra. Esperamos haver contribuído, assim,
com algumas políticas que já restringem parcialmente cigarros a reeducandos, ofertando
em troca tratamentos ao vício.
De outro lado, embora fumar em recintos fechados seja proibido por lei, não é justo apenas
cobrar do público que não se fume em suas dependências. É necessário também apoiar a
largarem o vício. Nesse sentido, um Shopping Center da Capital paulista dá um bom
exemplo, em 29/08, com uma ação digital disponibilizando a seus clientes internos e
externos exemplares da revista e DVD da palestra acima.
É uma pena não ser possível registar aqui as centenas de ações, quiçá milhares, por todo o
Brasil neste último dia de combate ao cigarro, muito bem apelidado como "Serial Killer"
pela jornalista Cinthya Leite do Jornal do Commércio.
É uma pena também, uma vez mais, não podermos anunciar o fim dos aditivos e sabores
nos cigarros, ante a morosidade do anacrônico STF em julgar a já por três vezes
pautada ADI 4874.
Abaixo, as imperdíveis notícias do mês.
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
125 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
31/08/2017 - Portal Mie - Organização 'Sociedade de Vítimas do Fumo Passivo da
Vizinhança', com sede em Yokohama, Japão, quer regulamentos mais rigorosos contra
pessoas que fumam em varandas
30/08/2017 - Conjur - Anvisa pode e deve proibir certos aditivos do cigarro
30/08/2017 - Diário dos Campos - Shopping promove perfume com cheiro de cigarro.
Mais de 1.500 foram impactadas a se conscientizar sobre malefícios do cigarro, a começar
pelo mau cheiro
30/08/2017 - Abril Mídia SA - Pesquisa gigantesca sobre doenças respiratórias observa um
aumento de 44% de DPOC ao redor do mundo - uma mistura de bronquite com enfisema
pulmonar que é comum em fumantes
30/08/2017 - Diário Catarinense - O cigarro precisa ser banido!
29/08/2017 - Amata - Santana Parque Shopping inicia ação digital contra o tabagismo e
distribui a seus clientes material de apoio
29/08/2017 - Euronews - Nova Iorque declara guerra ao tabaco. maço de cigarros a 13
dólares e a redução do número de pontos de venda de tabaco são algumas das medidas.
Presidente da Câmara da cidade aprovou ontem sete medidas para travar um consumo
responsável por mais de 12 mil mortes ao ano na cidade
29/08/2017 - Bem Paraná - Mais de uma tonelada de bitucas vai para as ruas de Curitiba
todo dia
29/08/2017 - Bulhufas - (Lava Jato coisa nenhuma!) O que matou Marisa Letícia foi o
cigarro e o sedentarismo, admite Lula
29/08/2017 - Jornal do Commércio - (Essa é ótima: serial killer da saúde pública!) Dia de
luta contra o cigarro, o serial killer da saúde pública; saiba onde encontrar tratamento
gratuito em Recife
29/08/2017 - Agência Brasil - Número de fumantes passivos diminui 42% em oito anos
29/08/2017 - Portal Brasil - Uso de narguilés propicia doenças infecciosas e câncer.
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) aponta que 212 mil brasileiros usavam o narguilé,
principalmente jovens entre 18 e 29 anos
29/08/2017 - A Tarde - Uso de tabaco causa despesas da ordem de R$ 56 bi/ano. País sofre
um prejuízo de R$ 44 bilhões ao ano de acordo com a Advocacia Geral da União (AGU)
29/08/2017 - Amata - Neste dia Nacional de Combate ao Fumo, médico de Minas Gerais
lança site mostrando o quanto você economizaria largando o vício. Calculadora virtual
aponta, em tempo real, a relação dos custos do consumo de cigarros em comparação a
experiências como viagens ou aquisição de bens
29/08/2017 - Isto é - Ministro da Saúde defende o aumento dos preços de cigarros como
uma medida para se tentar controlar o tabagismo no País. A pasta trabalha com um cenário
de uma majoração de 50%. Além da elevação dos preços, disse ser favorável a uma
mudança nas embalagens do produto, consideradas como uma alternativa da indústria para
propaganda. A ideia, que há tempos está em avaliação na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) é adotar embalagens genéricas, padronizadas para todas as marcas
29/08/2017 - Agência Brasil - Proibir uso de aditivos que dão sabor ao cigarro é
fundamental, diz especialista, Dra. Tânia Cavalcante. Medida poderia reduzir interesse de
jovens por tabaco mas se encontra suspensa

28/08/2017 - Tudo Rondônia - Parar de fumar pode render R$ 1 milhão em 30 anos. A
conta é simples, se um maço custa em torno de R$ 8, um fumante que consome um maço
de cigarro por dia gastará a mais, por mês, R$ 240. Economizar e investir pode gerar
reserva de mais de R$ 1 milhão (R$ 1.028.274,92) em 30 anos.
28/08/2017 - Bem Paraná - Projetos sobre o cigarro empacam e viram fumaça em Curitiba
e no PR. Desde que a proibição do tabagismo em ambientes fechados foi aprovada, outras
propostas foram apresentadas sobre o tema em Curitiba, mas poucas viraram lei
27/08/2017 - Rádio Progresso de Ijuí - Ação vai trocar cigarros por frutas na terça-feira em
Blumenau. Atividade ocorre das 9h às 11h e das 14h às 17h na Praça Dr. Blumenau
27/08/2017 - Correio da Manhã - (Imperdível. Veja o vídeo!) Mulher vinga-se de marido
fumante. "Espero que lhe sirva de lição", diz esposa farta do vício. Farta do vício do tabaco
do marido, uma mulher chinesa decidiu vingar-se de forma particularmente... tóxica:
arranjou maneira de prender um maço inteiro de cigarros à parte de trás de um secador de
cabelo e usou-o como um gigantesco projetor de fumo, que apontou diretamente para a
cara do marido enquanto este dormia
27/08/2017 - O Globo - (Isso é o que dá fazer malefícios aos outros) Souza Cruz perde R$
47 milhões com roubo de cargas no Rio em um ano. Em São Paulo a perda com roubo de
cargas foi quase cinco vezes inferior: R$ 10 mi de prejuízo
26/08/2017 - Tribuna do Paraná - (notícia hiper recorrente) Combinação de álcool e
direção gera acidente gravíssimo com morte na BR-116
26/08/2017 - Folha de São Paulo - Conceito de redução de danos surgiu após a Primeira
Guerra Mundial. No caso do tabagismo, um problema é o fato de não haver níveis seguros
de consumo. "A melhor política é parar de fumar", diz diretor de ensino e pesquisa do
Hospital do Câncer de Barretos e tradutor do "Atlas do Tabaco"
26/08/2017 - NE 10 - Verdade ou mito: Cigarro causa problemas de visão? Verdade! O
tabagismo é um dos principais fatores de risco da degeneração macular (doença que
provoca perda no centro do campo da visão). O cigarro, por exemplo, aumenta a chance
de desenvolvimento de glaucoma
25/08/2017 - The Economist - Integra do estudo inédito realizado pela Unidade de
Inteligência da "The Economist" (EIU, da sigla em inglês) a pedido da ONG brasileira
Instituto Alana, divulgado nesta sexta-feira
25/08/2017 - Bem Paraná - Um em cada cinco adolescentes já experimentou álcool pelo
menos uma vez e, destes, aproximadamente 25% têm menos de 12 anos de idade, diz
estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, de 2016, e serão tema de um evento
da Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP). Com o tabaco, a realidade não é diferente.
Estudos da Universidade Estadual de Maringá mostram que 12% dos adolescentes do país
já experimentaram tabaco (destes, a maioria é mulher)
25/08/2017 - Jornal de Jundiaí - Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (Pait)
comemora dez anos com nova ferramente de combate ao tabagismo com mais uma
ferramenta de combate ao tabagismo. Além de acompanhamento motivacional,
medicamentoso e psicológico, os ingressos terão, a partir de agora, incentivo à prática de
atividades físicas. Segundo o coordenador do programa, a iniciativa já beneficiou cinco
mil pessoas nesses 10 anos. Em 2017, estão em atendimento 600 fumantes
25/08/2017 - Paran@shop - Cigarro eleva pressão arterial e a frequência cardíaca em até
30%
25/08/2017 - Portal Nacional de Seguros - Nicotina chega ao cérebro mais rápido que a
cocaína
25/08/2017 - Folha de São Paulo - Benefícios de proibição de publicidade infantil superam
perdas em R$ 77 bi
25/08/2017 - Veja - Quer beber menos? A meditação pode ser um caminho. Apenas 11
minutos de meditação podem ajudar a reduzir o consumo de álcool, de acordo com um

estudo de cientistas da Universidade College London, na Inglaterra, reunindo cerca de 68
pessoas que admitiram beber em excesso, mas que ainda não eram consideradas alcoólatras
24/08/2017 - Mundo Nipo - (Fortuna às custas da saúde e da vida dos consumidores) Japan
Tobacco paga quase US$ 1 bilhão pela compra da Mighty Corporation
24/08/2017 - Tribuna Hoje - MP de Alagoas busca melhorias de políticas voltadas para
proteção de crianças e adolescentes. Projetos 'Drogas: prevenção é a palavra-chave' e 'Rede
infância - mapa' entram na fase de execução do cronograma de atividades, com o envio
pela 11ª Promotoria de Justiça da Capital para o setor de Planejamento Estratégico do
Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE/AL), já aprovados pela chefia da instituição
24/08/2017 - Paran@shop - Cigarro aumenta os riscos de doenças de pele. "O fumo leva
ao envelhecimento precoce, à dificuldade de cicatrização e ao aumenta do risco de algumas
doenças de pele como psoríase, dermatites e câncer de pele. Ele também acelera o
aparecimento de cabelos brancos, aumenta a queda de cabelos e altera o aspecto das
unhas", esclarece dermatologista
23/08/2017 - Bem Paraná - (E por que as tabageiras não são condenadas?) Empresa é
condenada a pagar R$ 500 mi por exposição ao amianto na BA. O amianto figura na
categoria 1, dos produtos "sabidamente carcinogênicos", ou seja, que favorecem o
desenvolvimento do câncer, como o cigarro
23/08/2017 - ES Hoje - Metade das pessoas que fumam morre de doenças associadas ao
cigarro. realizado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos com quase 300
mil pessoas concluiu que quem fuma menos de um cigarro por dia tem 64% mais riscos de
morte prematura do que os não fumantes. Já entre os que consomem de um a 10 cigarros
por dia, o risco é até 87% maior
23/08/2017 - Agência Brasil - Médica critica uso de cigarros aromatizados. Secretáriaexecutiva da Comissão Nacional para a implementação da Convenção Quadro para o
Controle do Tabaco (CONICQ) explica como essa variedade de cigarros contribui para
que jovens e adolescentes comecem a fumar e se viciem
22/08/2017 - Notícias ao Minuto - 30 dicas para ajudar a largar definitivamente o cigarro.
Os tratamentos vão de terapias alternativas à chás e remédios naturais; confira!
22/08/2017 - Notícias ao Minuto - Fumantes podem ter até 4 vezes mais complicações em
cirurgias, segundo cirurgiã plástica membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica e da Isaps (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) e estudo publicado
na revista da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, em fevereiro deste ano e com
análise de 40.000 pacientes
22/08/2017 - Veja - Álcool na gestação: 1 em cada 13 bebês nasce com problemas, de
acordo com estudo do Instituto de Pesquisa em Políticas de Saúde Mental, no Canadá.
Desordens do espectro alcoólico fetal afetam oito em cada 1.000 nascidos no mundo
22/08/2017 - MdeMulher - Como ajudar sua amiga que quer parar de fumar. Largar o
cigarro é mais fácil se houver apoio e compreensão das pessoas queridas. Confira atitudes
e atividades que são muito bem-vindas nessa missão
21/08/2017 - Conjur - Advocacia-Geral da União (AGU) posiciona-se favoravelmente à
ANVISA sobre ação que tramita no STF quanto à validade de norma desta agência que
proíbe o uso de aditivos em produtos de tabaco. Princípio da livre iniciativa está
condicionado a outros valores, diz AGU
20/08/2017 - O Tempo - Editorial: Sabor amargo. (...) Especialmente preocupante é a
constatação do Banco Mundial de que, anualmente, entre 80 mil e 100 mil jovens tornamse dependentes de tabaco, e cada vez mais cedo. (...) Por esses motivos é tão importante a
recomendação da OMS de que seja proibida a adição de substâncias que mascaram o aroma
e o odor do tabaco, tornando-o mais atraente e sendo consumido por meninos e meninas
em cigarros ou narguilés. (...) Não levar a sério o alerta do organismo internacional põe em
risco não apenas a redução do índice de menores fumantes que o país conquistou com

dificuldade nos últimos anos. É uma ameaça ao bem-estar e à saúde das novas gerações
que transforma em fumaça pelo menos 400 mil vidas todos os anos em nosso país
19/08/2017 - FolhaMT - (Brasil precisa de pessoas assim!) Direção suspende fornecimento
de cigarros para presos na cadeia de Barra do Garças. Detentos fumantes não gostaram
muito da notícia, mas a direção da cadeia explicou que estes serão acompanhados por
médicos e psicólogos no tratamento para largar o tabagismo. "Nós conseguimos
comprimidos e fitas adesivas que ajudam neste tratamento para largar o cigarro e essa
medida será benéfica para todos. Pode ter resistência no início, mas logo todos vão
entender que é para saúde de todos nós", destacou o diretor. Trata-se de uma decisão inédita
e caso obtenha sucesso certamente será expandida para as demais unidades prisionais de
Mato Grosso
18/08/2017 - Exame - Campanha para Crianças Livres do Tabaco exige que as autoridades
dos EUA investiguem a British American Tobacco pelas alegações de subornos e
corrupção generalizados na África
17/08/2017 - O Estado de São Paulo - AGU defende veto a cigarro com sabor. Para
Advocacia, inclusão que será julgada pelo STF é estratégia para atrair jovens; tabagismo
causaria prejuízo anual de R$ 44 bi ao País
17/08/2017 - ONU BR - (Processo no STF não foi julgado ontem, pela 5ª vez, or delongas
dos julgamentos anteriores) OPAS/OMS se manifesta a favor da decisão da Anvisa de
proibir aditivos para mudar sabor e cheiro de cigarros
17/08/2017 - EFE Saúde - Conheça cinco cuidados para prevenir arritmias cardíacas.
Tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e sedentarismo contribuem para o
surgimento de doenças cardiovasculares comuns como a fibrilação atrial, que pode levar
ao AVC
16/08/2017 - CenárioMT - Liberação de aditivos para o cigarro seria retrocesso, diz
psicóloga
16/08/2017 - Jota - Regulação para a saúde pública. STF julgará ação da indústria do
tabaco que envolve poderes da ANVISA para proibir produtos
16/08/2017 - Cruzeiro do Sul - Lei Antifumo paulista já fez 68,5 mil blitze na região de
Sorocaba
16/08/2017 - Paran@shop - Hospital de Câncer de Barretos lança "Atlas do Tabaco" em
parceria com a American Cancer Society, em língua portuguesa. Disponível gratuitamente
para download no site "www.atlasdotabaco.com.br", o Atlas foi criado com o objetivo de
conscientizar a população, sobretudo os mais jovens, a respeito dos perigos do consumo
de tabaco, as doenças associadas e as armadilhas da indústria do tabaco
16/08/2017 - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Finalistas de concurso de
redação sobre tabaco serão premiados nesta quarta (16). Solenidade ocorrerá durante o
lançamento do livro "O Atlas do Tabaco". Neste ano, o tema da redação foi "Tabagismo:
qual é a verdade sobre o câncer por trás da fumaça?" e mais de 11 mil alunos do 9° ano do
Ensino Fundamental participaram
16/08/2017 - Marketeer - Crianças procuram mais sites sobre drogas, álcool e tabaco,
conclui estudo da Kaspersky Lab, realizado com base na análise a computadores utilizados
por crianças, no período entre Maio do ano passado e Abril deste ano. América do Norte,
Oceânia e Europa Ocidental são as regiões onde estes temas parecem mais interessar às
crianças
14/08/2017 - A Tarde é Sua - (apresentadora desmente) Ana Maria precisa parar de fumar
urgentemente. Médico alerta: "ou para de fumar ou terá apenas mais três anos de vida", diz
colunista Felipeh Campos
14/08/2017 - CenárioMT - (Descobrimos uma utilidade para o tabaco!!!) Oficina do
SENAR-MT mostra como se prepara defensivos naturais. Inseticida a base de fumo de
corda tem validade de até seis meses após a formulação e combate os pulgões, lagartas,
cochonilhas, grilos, vagalumes e vaquinhas

11/08/2017 - GreenMe - 20 Motivos para Parar de Fumar
10/08/2017 - Canal Rural - Produtores de fumo do Rio Grande do Sul reduzem área
plantada. Nos últimos dez anos, 22 mil famílias deixaram de produzir fumo
08/08/2017 - Correio da Manhã - Governo portugues prepara novo aumento no preço do
tabaco
07/08/2017 - El País Brasil - (Caso muito parecido com o do aditivo no cigarro) O Supremo
e a farsa do amianto. Como é possível que, em 2017, ainda se discuta no Brasil se é possível
seguir produzindo e usando um material cancerígeno que mata milhares de pessoas e há
muito foi banido de dezenas de países?
04/08/2017 - Diário de Notícias - Quase 4.500 pessoas multadas até julho por fumarem em
locais proibidos em Macau, uma das regiões administrativas especiais da China, de língua
portuguesa
03/08/2017 - Correio da Manhã - Lei portuguesa que equipara cigarros sem combustão e
eletrônicos aos tradicionais, para fins de proibição, entra em vigor a 1 de janeiro de 2018.
Lei também proibe tabaco nos parques infantis e "locais destinados a menores de 18 anos,
nomeadamente infantários, creches e outros estabelecimentos de assistência infantil, lares
de infância e juventude, centros de ocupação de tempos livres, colónias e campos de férias,
e demais estabelecimentos similares"
03/08/2017 - Correio Braziliense - Arrecadação do cigarro é inferior a custos do tabagismo
para o país. OMS para desestimular o consumo e gerar receita para enfrentar os custos
associados ao vício. Porém, em 2012, a arrecadação estimada com cigarros no Brasil foi
de R$ 9,473 bilhões (0,22% do PIB). Valor inferior ao custo com o tabagismo no mesmo
período, de R$ 20,6 bilhões (0,5% do PIB). Os dados estão no estudo "Uma análise ampla
da tributação de cigarros no Brasil", do técnico Nelson Leitão Paes, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea)
03/08/2017 - Jota - Renato Porto: Regulação para quê? Ação do STF pode redefinir o
escopo de atuação das agências reguladoras
01/08/2017 - Diário da Saúde - Entidades médicas, Associação Médica Brasileira (AMB),
sociedades médicas a ela afiliadas e Conselho Federal de Medicina (CFM), manifestam-se
contra liberação do cigarro eletrônico
01/08/2017 - Canaltech - EUA querem banir nicotina dos cigarros convencionais e
favorecem os eletrônicos. O prazo para que as indústrias do tabaco se adaptem às novas
normas vão até 2021
(*) Comentários do mês:

Rosangela Oliveira 4 dias atrás Estou chorando porque fumo a 33 anos, fora os anos que
fumei passivamente...... A minha dependência química é muito grande, mas como o sr.
Amaury falou, morro de medo de buscar o ar pra respirar e não conseguir!
Já tentei de tudo, até acupuntura,
,mas com esse
vídeo e comentários, vou partir pra luta! Como sr. Amaury falou e Jesus também....Um dia
de cada vez (Amaury ) e Vós se preocupeis somente com o dia de hoje (Jesus Cristo ) o
Salvador!
Rosangela Santos 1 semana atrás - Gratidão pelo vídeo com essa palestra muito gostosa
de assistir...Sou fumante, brigo todos os dias comigo mesma, mas vou assistir esse vídeo
novamente e vou conseguir...Muito obrigado!?
Harlem Souza 2 semanas atrás - Muito bom parabéns
Mais Saúde 2 semanas atrás - Que ótima palestra !!!
IJosimar Tobias 3 semanas atrás - Depois de várias tentativas sem sucesso hj dia
04/08/2017 vou mais uma vez pra guerra de tentar largar o cigarro, não vai ser fácil, pois
trabalho na roça e na minha turma tem muitos fumantes, mas vou conseguir com ajuda de
Deus, pq para Deus não tem nada impossível, agora eu vou em nome do senhor Jesus!

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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