Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

PHILIP MORRIS É CHAMADA DE HIPÓCRITA
STF PAUTA, PELA 4ª VEZ, JULGAMENTO DOS ADITIVOS NO TABACO
PHILIP MORRIS É CHAMADA DE HIPÓCRITA

A Philip Morris Internacional anunciou a criação da Fundação Mundo Livre de Fumo (SmokeFree World), de 80 milhões de dólares anuais para os próximos 12 anos, segundo seu press
release, para apoiar a redução dos efeitos nocivos do tabagismo no mundo.
Quase uma centena de organizações de todo o mundo já pediram à Philip Morris para que
pare de vender cigarros, perguntando: se você age com responsabilidade, por que continua
a vender cigarro?
De acordo com comunicado da Campaign for Tobacco Free Kids - CTFK, ONG norte
americana de controle do tabaco, em tradução livre, a empresa tem um longo histórico de
enganar a opinião pública com pesquisas “independentes”. “O compromisso da Philip Morris
para um Mundo Livre de Fumo não deve ser levado a sério, já que a empresa continua a fazer
um marketing agressivo de cigarros e a lutar contra políticas de redução do fumo em todo o
mundo. A não ser que a Philip Morris pare com suas atividades, seu anúncio deve ser visto
apenas como uma peça de relações públicas para reparar sua imagem e não como um sério
esforço para reduzir doenças e mortes causadas por seus produtos”, diz o comunicado da
CTFK.
A quantia que a Philip Morris está gastando com essa nova fundação (80 milhões de dólares
em 12 anos), diz a CTFK, é uma gota no meio de suas receitas e lucro acima de 17 bilhões
de dólares, reportados em 2016.
Nos últimos anos, a Philip Morris entrou com vários processos contra medidas de controle do
tabaco adotadas pela Austrália, Uruguai e outros países.
Para a CTFK, é uma tremenda hipocrisia da Philip Morris declarar publicamente que está
ajudando a resolver o problema do tabaco enquanto vai contra todas as medidas eficazes
para diminuição do consumo de cigarros.
E é possível comprovar que a CTFK está com a razão. Enquanto a Philip Morris diz estar
preocupada com as doenças e mortes que causa, promove em todo o Brasil, ao arrepio da
lei, uma campanha publicitária de uma marca que só vendia no exterior:

STF PAUTA, PELA 4ª VEZ, JULGAMENTO DOS ADITIVOS NO TABACO

O STF remarcou para o dia 19 de outubro o julgamento dos sabores, para atrair jovens, e
outros aditivos, que potencializam a dependência, proibidos pela ANVISA em 2012, e que
estão permitidos apenas em razão da ministra Rosa Weber (ADI 4874).
Contudo, novamente o tema é o segundo da pauta, após o caso de uma redução do piso
de custeio ao SUS alegada pela PGR (ADI 5595).
Não há dúvida que o assunto também é de interesse da Saúde Pública, mas o problema é
que o Supremo tem pautado temas sem qualquer urgência ou importância (como exemplo,
a necessidade de advogados em sindicâncias ou processos administrativos, questão
pacificada pela jurisprudência há décadas).
Digno de nota, também, a Corte perder tempo, e até correr o risco de não validar a lei da
Ficha Limpa para os atuais corruptos (a validade por 5 votos a 3 é passível de ser revertida),
quando qualquer estudante de 1º ano de direito sabe que apenas as leis penais não
retroagem a casos antigos. Uma vergonha!
Enfim... seguem abaixo as imperdíveis notícias do mês, das quais destacamos:
Diário de Notícias - A fundação para eliminar tabaco do mundo? OMS diz que é fachada e aconselha
governos a não apoiarem esta fundação, pois esta engana o público, "sugerindo que alguns produtos com
tabaco são menos prejudiciais do que outros".

O Estado de São Paulo - José Serra: 'Fumus boni iuris'. Espero que prevaleça no STF a fumaça do
bom Direito, contra as males do cigarro. Quando, na minha gestão no Ministério da Saúde, decidi
criar a Anvisa - um passo essencial para a introdução dos genéricos no Brasil -, entendia que uma
agência tecnicamente capacitada e funcionalmente independente seria indispensável para
proteger a saúde dos brasileiros. Temo que interferências possam solapar sua autoridade técnica
e prejudicar o controle sanitário no Brasil

Folha de São Paulo - Cigarro eletrônico não é inócuo como a indústria divulga, diz médica do Inca.
"A indústria do tabaco não está aí para ajudar o fumante a deixar de fumar, mas para manter o
mercado aquecido. Como faz isso? Incentivando quem nunca usou a usar. O STF (com a demora
no julgamento de ação que suspendeu liminarmente a proibição de aditivos no cigarro pela
ANVISA em 2012) ampliou o mercado de marcas de cigarros com sabor em 1.900%. A indústria
do tabaco precisa provar (À ANVISA) que esses dispositivos eletrônicos (de tabaco aquecido) são
seguros e ajudam a pessoa a deixar de fumar. Sobre o cigarro convencional, a gente tem que tirar
do mercado. É inaceitável um produto que mata dois a cada três consumidores. No Brasil são mais
de 156 mil mortes por ano. No mundo, são 7 milhões. O que arrecadamos com o cigarro
corresponde a 23% do que gastamos em saúde", esclarece
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
127,5 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
29/09/2017 - Terra - Quase 50% (49) dos fumantes querem deixar cigarro nos próximos seis
meses, indica estudo do Projeto Internacional de Avaliação das Políticas de Controle do Tabaco
(Projeto ITC Brasil) englobando informações relativas a 24 países
29/09/2017 - Jornal da Band - Postos de beira de estrada vendem bebidas ilegalmente
29/09/2017 - ONU BR - OMS diz que não se envolverá com fundação de combate ao tabagismo
financiada pela Philip Morris
28/09/2017 - Diário de Notícias - A fundação para eliminar tabaco do mundo? OMS diz que é
fachada e aconselha governos a não apoiarem esta fundação, pois esta engana o público,
"sugerindo que alguns produtos com tabaco são menos prejudiciais do que outros"
28/09/2017 - O Estado de São Paulo - José Serra: 'Fumus boni iuris'. Espero que prevaleça no STF
a fumaça do bom Direito, contra as males do cigarro. Quando, na minha gestão no Ministério da
Saúde, decidi criar a Anvisa - um passo essencial para a introdução dos genéricos no Brasil -,
entendia que uma agência tecnicamente capacitada e funcionalmente independente seria
indispensável para proteger a saúde dos brasileiros. Temo que interferências possam solapar sua
autoridade técnica e prejudicar o controle sanitário no Brasil
28/09/2017 - Extra - Projeto de Lei (da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) obriga empresas
de bebida e cigarro a contribuir para o tratamento de dependentes químicos
27/09/2017 - Folha Regional de Votuporanga - (Parlamentares irresponsáveis por todo o Brasil)
Food Truck de Bebidas: Prefeito João Dado ameaça entrar na justiça se veto for derrubado

26/09/2017 - Notícias ao Minuto - Dia do ex-fumante. "Não se zangue consigo, zangue-se com o
cigarro". Celebra-se nesta terça-feira o Dia Europeu do Ex-Fumante, uma data que celebra todos
os que perderam o vício e que pretende, ainda, continuar a alertar para os malefícios do
tabagismo
26/09/2017 - Expresso - Centros de Saúde de Portugal com mais solicitações para deixar de fumar.
Só na região de Lisboa, nos primeiros seis meses do ano há registo de 2624 consultas de cessação
tabágica
25/09/2017 - G1 - (Irresponsabilidade! Depois quem paga a conta dos auxílios-doença, auxíliosacidente, aposetandorias por invalidez e pensões por morte é toda a sociedade brasileira através
do INSS) Beto Richa sanciona liberação de bebidas alcoólicas em estádios do Paraná
25/09/2017 - Blog do Esmael - Beto Richa desagrada a bancada Evangélica com a liberação de
bebidas alcoólicas nos estádios, e também contraria os profissionais da segurança pública. Eles
relacionam a violência das torcidas ao consumo do álcool. A venda e o consumo de bebidas
alcoólicas nos estádios estavam proibidas desde 2008, após uma série de incidentes em jogos
promovidos por torcedores que estariam embriagados
25/09/2017 - Diário de Notícias - Infrações à lei do tabaco dão 2,7 milhões de euros em multas
desde 2016. Empresas e comércio são os maiores infratores
24/09/2017 - G1 - Como está a saúde da sua boca?Fumantes - mais um malefício do cigarro - e
pacientes diabéticos estão mais sujeitos à doença periodontal
22/09/2017 - Revista Encontro - Estudo da USP analisa efeito de substância cancerígena presente
no cigarro e no churrasco
22/09/2017 - Âmbito Jurídico - A eficiência da convenção-quadro para controle do tabaco no
Brasil e sua hierarquia normativa: uma análise da saúde como direito humano
22/09/2017 - GreenMe - (Reforçando pesquisas ofíciais anteriores) Como o cigarro detona o
pulmão: o experimento caseiro que fará você refletir
21/09/2017 - Cada Minuto - (Irresponsabilidade total) Vereadores derrubam veto e liberam
bebida alcoólica nos estádios de Maceió, AL
21/09/2017 - Folha de São Paulo - (É realmente revoltante) Decisão revolta a família da vítima. TJ
decide que nutricionista (embriagada) que atropelou Vitor Gurman não vai a júri
21/09/2017 - Diário de Notícias - Mensagens contra o tabaco devem ter em conta diferença entre
sexos. Após aumento de consumo do tabaco por mulheres (aumento de 15%), de acordo com o
IV Inquérito Nacional 2016/2017, coordenador do Núcleo de Estudos de Doenças Respiratórias
(NEResp) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), considera que ainda que não seja
"determinante", criar mensagens dirigidas especificamente ao sexo feminino é importante "para
aumentar a sua eficácia"
21/09/2017 - RTP - Aumento de doenças do pulmão em Portual justifica reforço da luta contra
tabaco
20/09/2017 - Bloomberg - Homem do Marlboro quer que deixemos de fumar
19/09/2017 - Swissinfo - Fumantes com HIV são mais propensos a morrer de câncer de pulmão.
Quase 25% das pessoas que aderem bem aos medicamentos anti-HIV, mas continuam fumando,

morrerão de câncer de pulmão, de acordo com o estudo que tem como principal autor médico
no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, EUA
19/09/2017 - Época - Aumentar imposto sobre o cigarro diminui morte de crianças, conclui
estudo de equipe do epidemiologista do Imperial College London, na Inglaterra, comparou as
taxas de mortalidade infantil de 23 países da União Europeia, entre 2004 e 2014, aos preços dos
maços de cigarros vendidos nesses países no mesmo intervalo de tempo
19/09/2017 - G1 - (Até quem cria a lei e deveria dar exemplo) Deputado é detido em blitz por
dirigir embriagado. Conduzido ao 27º Distrito Policial da capital, foi ouvido e liberado. Ele não foi
autuado por conta do cargo que ocupa e terá que responder pela contravenção posteriormente,
na Justiça
18/09/2017 - TVi24 - OMS quer aumento do preço do tabaco para conter doenças. "O mundo não
está no bom caminho", acha a Organização
16/09/2017 - Pplware - Fumo em "3º grau" prejudica a saúde de quem vive com fumadores,
revela estudo da Universidade da Califórnia, Riverside, EUA
16/09/2017 - Terra - Antonio Banderas pede aos fâs para largarem o cigarro. Ator, que sofreu um
infarto no começo do ano, justifica que fumar foi a maior estupidez que fez na vida. "Sempre achei
que seria difícil ou impossível largar o cigarro, mas não foi"
15/09/2017 - Super Interessante - Resquícios de cigarro em roupas e móveis prejudica saúde de
ratos, prova um novo estudo desenvolvido na Universidade da Califórnia, EUA. Os resultados
foram danos no fígado e cérebro, além de aumento no risco de diabetes
14/09/2017 - Paraiba.com.br - Audiência promovida pelo Ministério Público alerta proprietários
de estabelecimentos para a proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.
A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) na Paraíba, Neide Lisboa,
parabenizou a iniciativa do Ministério Público destacando que os estabelecimentos ligados à
associação conhecem seus deveres
13/09/2017 - Folha de São Paulo - Cigarro eletrônico não é inócuo como a indústria divulga, diz
médica do Inca. "A indústria do tabaco não está aí para ajudar o fumante a deixar de fumar, mas
para manter o mercado aquecido. Como faz isso? Incentivando quem nunca usou a usar. O STF
(com a demora no julgamento de ação que suspendeu liminarmente a proibição de aditivos no
cigarro pela ANVISA em 2012) ampliou o mercado de marcas de cigarros com sabor em 1.900%.
A indústria do tabaco precisa provar (À ANVISA) que esses dispositivos eletrônicos (de tabaco
aquecido) são seguros e ajudam a pessoa a deixar de fumar. Sobre o cigarro convencional, a gente
tem que tirar do mercado. É inaceitável um produto que mata dois a cada três consumidores. No
Brasil são mais de 156 mil mortes por ano. No mundo, são 7 milhões. O que arrecadamos com o
cigarro corresponde a 23% do que gastamos em saúde", esclarece
13/09/2017 - Terra - Nasce uma fundação para eliminar o tabagismo em todo o mundo. A
Foundation for a Smoke-Free World será anunciada em Nova Iorque nesta quarta-feira. O
fundador e presidente da fundação - ex-diretor de gabinete da OMS e diretor executivo que
liderou o desenvolvimento do tratado mais importante do mundo sobre controle do tabagismo,
a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco -, irá apresentar a missão, objetivos e compromisso
financeiro inicial de aproximadamente US$ 80 milhões por ano durante 12 anos em um discurso
no Fórum Global de Tabaco e Nicotina

13/09/2017 - R7 - Doença que matou Paulo Silvino é a terceira mais letal entre homens. Vício de
fumar aumenta o risco de câncer de estômago
13/09/2017 - Massa News - Universidade Positivo de Curitiba, PR, oferece tratamento gratuito
para quem quer parar de fumar
12/09/2017 - Super Interessante - Seleção natural não para nunca, e está combatendo a
propensão ao tabagismo, conclui pesquisa com 8 milhões de mutações no DNA de 215 mil seres
humanos, de equipe da Universidade de Columbia, EUA
12/09/2017 - Revista News - Tabagismo interfere na fertilidade feminina, sugerem pesquisadores
11/08/20179 - Época Negócios - Cigarros eletrônicos que contêm nicotina podem aumentar risco
de enfarte e AVC. Segundo estudo de cientistas do Instituto Karolinska, universidade médica em
Estocolmo, Suécia, recrutando 15 voluntários saudáveis para participarem do experimento,
dispositivos causariam aumento da frequência cardíaca e da pressão
11/09/2017 - EFE - Pesquisadores italianos também alertam para riscos de cigarros eletrônicos.
Estudos revelam a presença de substâncias prejudiciais à saúde nos líquidos utilizados na
formação da fumaça entre as marcas mais populares de nove países europeus
11/09/2017 - Jornal de Notícias - Cantora norte-americana Demi Lovato fala do seu passado
ligado ao álcool, mesmo cinco anos após vencer a sua batalha contra o alcoolismo: "Todos os dias
são uma batalha"
11/09/2017 - UOL - Fumar muda células pulmonares, preparando-as para desenvolver câncer, diz
pesquisa com coautoria de codiretor do programa Cancer Biology da Universidade Johns Hopkins,
EUA
10/09/2017 - Expresso - (Atenção Ministério da Saúde!!!) O preço do vício. A Organização
Mundial de Saúde considera que o aumento dos impostos sobre o tabaco continua a ser a melhor
forma de reduzir o seu consumo, mas nem tudo corre bem. O aparecimento de marcas lowcost pode estar a minar as políticas públicas. Estudo recente, de cientistas do King's College
londrino e da Universidade de Bath, sugere que as grandes empresas de tabaco têm vindo a
manipular os preços dos cigarros há mais de uma década, prejudicando as iniciativas
governamentais que incentivem a cessação tabágica, usando as suas marcas mais caras para
subsidiar as alternativas mais baratas. Como sugestão, os autores apontam para a necessidade
de se garantir que o preço de todos os maços de tabaco seja igualmente altos, de modo a que os
fumantes não possam optar por marcas mais baratas
08/09/2017 - Paraíba.com.br - Agevisa alerta que a venda de cigarros eletrônicos é proibida pela
Anvisa
07/09/2017 - Fofoca - Amy Winehouse: causa de morte revelada. Cantora sucumbiu à intoxicação
por álcool, revelou relatório da autópsia
07/09/2017 - Época - As batalhas que ainda precisamos vencer contra o cigarro. O Brasil deve
proibir o uso de aditivos que tornam o aroma e o sabor do cigarro mais agradáveis, usados para
atrair os mais jovens
07/09/2017 - Metrópoles - (Maleflícios sem fim) Dono acende cigarro dentro de carro e
odorizador faz veículo explodir. O Ford Focus ficou completamente destruído e teve o teto e as
portas despedaçados

07/09/2017 - Notícia Alternativa - Estudo mostra que seres humanos continuam a evoluir,
embora com mudanças incrivelmente pequenas. Por exemplo, eles descobriram que um gene
associado ao tabagismo pesado, conhecido como chrna3, diminuiu 1 por cento entre as gerações
quando as pessoas com mais de 80 anos foram comparadas com as pessoas com mais de 60 anos.
Mas, como não examinaram pessoas com menos de 40 anos, os pesquisadores não conseguiram
provar essa mudança de forma definitiva
06/09/2017 - BBC - 100 vezes mais potente que cigarro, narguilé vira moda entre jovens
brasileiros e acende alerta no governo. Especialistas dizem que aromas e cores atraem
adolescentes para consumo de tabaco e que consumo compartilhado pode transmitir doenças
infectocontagiosas, além de provocar alguns tipos de câncer
05/09/2017 - Metropoles - Pesquisa mostra como o suicídio é tratado nas redes sociais. 32
pessoas tiram a própria vida por dia no Brasil. Estudo de agência monitorou a internet. A
coordenadora do projeto defende que a comunicação é muito importante e pode mudar
comportamentos, e cita a dos riscos do cigarro como bom exemplo
03/09/2017 - Notícias ao Minuto - Quer melhorar o desempenho do seu cérebro? Evitar drogas e
tabaco, que o danificam permanentemente
03/09/2017 - Blasting News - Cigarro é um dos fatores de risco para se desenvolver o câncer que
acomete Marcelo Resende
01/09/2017 - Just News - Sociedade Portuguesa de Pediatria vai criar, em breve "dada a
importância do tema", Grupo de Trabalho do Tabagismo
01/09/2017 - UOL - Bebe e dirige? Você pode perder a cobertura do seguro em caso de acidente.
Essa foi a decisão da Justiça no caso de um motorista que causou uma morte em Vila Velha (ES)
enquanto dirigia embriagado. A decisão da Terceira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
tirou a cobertura da apólice de seguro do motorista, que foi condenado a pagar indenização de
R$ 80 mil aos pais da vítima, que morreu após o atropelamento
01/09/2017 - Amata - Resumo de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
01/09/2017 - Jornal Dia a Dia - Resumo de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

(*) Comentários do mês:

maria da conceição belchior do nascimento 6 dias atrás Gostei muito desse vídeo vc é um
enviado de Deus. Para nos ajudar. Obrigado

maria da conceição belchior do nascimento 6 dias atrás Concordo. Plenamente. Com vc

Arlei Vieira 3 semanas atrás - É um desafio mesmo.

Angelica Maschke 5 semanas atrás - Vdd... a vontade d parar vm d dentro. ..é a determinação! E
a abstinência é assim mesmo como ele falou ela cresce apenas em 3 dias e dpois desce em 3
dias e some...desaparece..No total d 7 dias vc perde a vontade d fumar totalmente! Então vale a
pena passar 7 dias e se livrar d vício p sempre. ..sm contar o lado financeiro que é doloroso n
bolso...Eu fumava Hollywood e era bm caro mesmo...dpois q parei de fumar, percebi q conquistei
várias coisas que antes pareciam impossíveis p mim...

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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