Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
SUPREMA MOLEZA
Ser ministro do STF transforma-se, a cada dia, no trabalho dos sonhos...
Na edição passada já havíamos noticiado que o STF vem pautando assuntos sem qualquer
urgência ou importância, como a desnecessidade, que sempre vigorou no Brasil, de advogado
em processos administrativos disciplinares.
No dia 19 pp foi a vez da presidente da corte pautar a inaptidão temporária de doação
sanguínea de homossexuais masculinos, que tiveram essa relação sexual nos últimos doze
meses, antes do julgamento da proibição de aditivos e saborizantes no cigarro - ADI 4874.
Não que a questão de gênero sanguíneo não deva ser levada a sério.
Mas o fato é que, do ponto de vista prático, e reforça-se aqui o caráter prático, esse problema
de saúde pública é ínfimo em relação às mortes, doenças, e o que é absolutamente
repudiante, a dependência imputada às jovens gerações...
Sem contar a falta de consideração com as partes da ADI 4874, como a AMATA, amicus
curiae no processo no mesmo polo da ANVISA, cujos advogados irão mais uma vez
a Brasília para assistir o show de descomposturas dos ministros, para não falar da leniência
com os criminosos de colarinho branco...
O julgamento da ADI 4874 está marcado, agora pela sétima vez (após 30/11/2016,
21/06/2017, 17/08/2017, 19/10/2017, 25/10/2017 e 26/10/2017), para o dia 09/11/2017;
contudo uma vez mais como o terceiro item da pauta, após questões de demarcações de
terras que, embora também tenham a sua importância, não vão matar ninguém...
Suprema procrastinação até 2018!
Abaixo, as imperdíveis notícias do mês.
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
130 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"

Notícias do mês:
31/10/2017 - BBC Brasil - Animais de estimação com donos fumantes podem ter câncer e outras
doenças, alerta pesquisa da Universidade de Glasgow, no Reino Unido
30/10/2017 - Swissinfo - Governo uruguaio propõe, com envio de projeto de lei ao Parlamento,
etiquetagem padrão para regular cigarros. "O Uruguai cumpre com o estabelecido pelo convênio
marco assinado com a Organização Mundial da Saúde (OMS)...", explica a nota oficial
30/10/2017 - Isto é - Incentivo em dinheiro ajuda fumantes a deixar cigarro, diz estudo
realiExamezado com 352 pessoas em Boston, na na Universidade de Boston, Massachusetts
30/10/2017 - UOL - #SemFrescura: o que você deve evitar consumir para não matar os neurônios?
Tomar drinques, por exemplo, não é uma boa ideia para sua cabeça. O álcool atinge os
neurotransmissores que inibem o sistema nervoso e é tóxico pro cérebro, deixando os neurônios
confusos e até matando os coitados. Veja mais dicas com uma pesquisa das universidades de
Oxford e College London, Inglaterra
27/10/2017 - Clic RBS - Proibir bebida na rua virou um debate necessário. Intenção da prefeitura
é restringir o consumo de álcool nas calçadas da Cidade Baixa
27/10/2017 - Jornal Portugal - O mais notável discurso de Donald Trump. Pode Donald Trump
fazer um discurso emotivo, inspirador, que perdure, que apele ao amor fraterno? Pode. E fê-lo. O
Presidente dos EUA conta a história do seu irmão Fred, para inspirar os jovens a nunca
experimentarem drogas. Trump seguiu esse conselho: "Até hoje, nunca bebi. Nunca me cativou.
Até hoje, nunca pus um cigarro na boca". Veja o vídeo
27/10/2017 - Extra - (Conselho já foi absurdamente frouxo na questão da propaganda ilegal de
contrabando de cigarros da rede globo) Conar vai investigar suposta campanha de cigarros em
rede social
26/10/2017 - Exame - Campanha de cigarro usa publicidade ilegal e disfarçada
25/10/2017 - Portal Mie - Ministro da saúde do Japão diz a repórteres que o ministério trabalhará
duro para apresentar um projeto de lei à assembleia assim que possível sobre a erradicação do
fumo passivo
25/10/2017 - Notícias ao Minuto - Trinta fatos sobre o tabaco que o podem ajudar a deixar de
fumar
25/10/2017 - Abril Mídia - Como cigarro e álcool interferem na sua fertilidade. Em 1985, um
estudo publicado pela Associação Médica Americana já advertia que fumantes demoram mais
para conceber - o cigarro provoca até perda de óvulos. "Mulheres que fumam entram na
menopausa de três a quatro anos antes das demais", nota, ainda, expert em reprodução humana
24/10/2017 - Tudocelular - "Cigarros eletrônicos também prejudicam os pulmões" diz estudo da
Universidade da Carolina do Norte, EUA
24/10/2017 - RTP - Cigarros eletrônicos e vaporizadores proibido em espaços públicos em Nova
Iorque. A proibição entra em vigor dentro de 30 dias em todo o Estado
23/10/2017 - Jornal da USP - Estudo aponta fatores que mais influenciam a deixar hábito de fumar

23/10/2017 - Observador - Pesquisa do Observatório Permanente da Justiça da Universidade de
Coimbra, de 500 sentenças, conclui que os magistrados são "tolerantes" à violência doméstica,
que muitas vezes desvalorizam. O consumo de álcool ainda serve de atenuante ao agressor
23/10/2017 - UOL - O segredo de beleza de Jennifer Lopez aos 46: não bebe álcool
20/10/2017 - G1 - Brasil cumpre 13 de 19 indicadores da OMS para prevenção de doenças nãotransmissíveis, divulga Conferência da Organização. Uma das duas medidas não totalmente
cumpridas: restringir as propagandas de bebidas alcoólicas na mídia. Quatro indicadores estão
apenas parcialmente atingidos: inclusão de impostos sobre o tabaco; mais campanhas de mídia
contra o cigarro; estabelecer restrições para o acesso ao álcool; e a inclusão de impostos na
indústria das bebidas alcoólicas
20/10/2017 - Portal Mie - Empresas japonesas vão disponibilizar novos tratamentos para ajudar
no combate ao vício em cigarro e álcool
19/10/2017 - O Estado de São Paulo - (Por causa de 1 licença médica...) CNI pede adiamento de
julgamento sobre cigarro com aroma e sabor
19/10/2017 - Valor Econômico - (Vergonhosamente, à custa de sofrimentos e mortes) Lucro da
Philip Morris sobe no terceiro trimestre para US$ 1,97 bilhão
19/10/2017 - Notícias ao Minuto - Anvisa reitera motivos para proibir aditivos em cigarros.
Substâncias têm um único objetivo: disfarçar o sabor do tabaco e, assim, facilitar a iniciação de
adolescentes ao tabagismo
19/10/2017 - Globo.com - Para brasileira que chefia combate ao fumo na OMS, STF deveria vetar
cigarro com sabor. Assunto estava na pauta do tribunal desta quinta (19), mas decisão acabou
adiada
18/10/2017 - Gazeta do Povo - Cigarro causa um dos cânceres mais frequentes no brasileiro, e
não é o de pulmão. O câncer de bexiga é o nono mais frequente na população. Fumantes têm até
cinco vezes mais chances de desenvolver a doença
18/10/2017 - O Antagonista - Julgando as grandes questões do país
16/10/2017 - Veja - Cuide do seu coração e viva melhor: evite o tabagismo
16/10/2017 - Notícias ao Minuto - STF julga proibição de aditivos nos cigarros nessa quinta-feira
(19). Ex-coordenadora do Programa Municipal de Combate ao Fumo do Rio e atual presidente da
Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Tabaco (Abead), afirma que os aditivos são grandes
responsáveis pela iniciação de jovens na dependência de cigarro e podem diminuir as chances de
quem quer parar de fumar. "Os aditivos deixam o cigarro com um sabor mais palatável e fazem
com que crianças e adolescentes, especialmente os que ainda não experimentaram o fumo, não
sintam tanta dificuldade na primeira tragada. Um verdadeiro convite à dependência", explica
16/10/2017 - AFP - OIT é pressionada a cortar laços com fabricantes de tabaco. Mais de 150
organizações no mundo pediram, nesta segunda-feira (16), à Organização Internacional do
Trabalho (OIT) para não aceitar mais fundos de fabricantes de tabaco e cortar todos os laços com
essa indústria
16/10/2017 - Mundo Nipo - Tóquio vai proibir cigarro no zoológico de Ueno
15/10/2017 - O Globo - Indústria age contra medidas para reduzir consumo. Menos de dez anos
foi o tempo entre a identificação do vírus da Aids e o desenvolvimento de sua prevenção e

tratamento. Mais de 50 anos foi o tempo entre a identificação do tabagismo como causa de
câncer e a Convenção Quadro da OMS para Controle do Tabaco. Por que a diferença? No caso da
Aids, não houve oposição ao esforço de saúde pública mundial
15/10/2017 - Visão - O que precisa saber sobre o consumo de álcool e a indústria não lhe conta
13/10/2017 - Fofoca - 10 fatos interessantes sobre fumar
13/10/2017 - Jornal Portugal - Stoptober é um movimento europeu no âmbito da prevenção e
combate ao tabagismo. Tem como objetivo persuadir os fumantes a controlarem os impulsos do
cigarro durante o mês de outubro, com adeptos fiéis em países como Holanda ou Inglaterra
12/10/2017 - Jornal de Negócios - (Equivalente ao Ministro da Saúde no Brasil) Diretor-geral de
Saúde de Porgutal: "Nenhuma indústria, com exceção da do tabaco, quer o mal dos cidadãos"
12/10/2017 - Meio Norte - Governo do Piauí gasta R$ 1 bi com a previdência. Presidente da
Assembleia Legislativa fala sobre a proposta do Executivo que realinhar alíquotas de ICMS de
combustíveis, fumo e energia. "Sobre cigarro, por exemplo, se pudesse parar, porque o governo
gasta mais dinheiro e era bom que o secretário de Saúde do Piauí falasse para a população: o
governo gasta muito mais dinheiro para tratar saúde, onde o cigarro ofende as pessoas do que
arrecada com cigarros. A conta não fecha", disse
12/10/2017 - Público - Tabaco, álcool e imposto sobre veículos voltam a subir em 2018 em
Portugal
11/10/2017 - O Globo - Tailândia proíbe fumar em praias devido ao volume de pontas de cigarro
jogadas na areia. A penalidade pode ser de até um ano na prisão ou uma multa de R$ 9,5 mil
11/10/2017 - Exame - Metade dos cigarros vendidos no Brasil é contrabandeada. País é líder
mundial na venda de produtos ilegais, com 48% do mercado, segundo pesquisa recém-concluída
pela consultoria Kantar. O segundo lugar é da Malásia, com 40%
10/10/2017 - Notícias ao Minuto - Grávidas que fumam correm o risco de ter filhos antissociais
(30% maior), revela estudo do Departamento de Saúde Pública da Universidade de Brown, EUA,
levado a cabo durante mais de 30 anos e analisando 14,000 pessoas nascidas em Boston e Rhode
Island entre 1959 e 1966. À data, as mães envolvidas no estudo fumavam entre um cigarro a um
maço de cigarros por dia. Assim que os bebés participantes alcançaram os 33 anos, os cientistas
começaram analisar os seus comportamentos tanto a nível social, como criminoso
09/10/2017 - Portal Nacional de Seguros - Quer mais um motivo importantíssimo para você largar
o cigarro? Aneurisma da aorta abdominal. Já ouviu falar nisso? A doença é traiçoeira. Ela costuma
evoluir com pouca dor ou de forma silenciosa
09/10/2017 - Super Interessante - O melhor jeito de convencer alguém a mudar hábitos. Série de
testes que compõem um estudo recente indica que existe um meio bem mais efetivo - e sutil - de
promover mudanças comportamentais. Esse meio é convencer as pessoas de que as normas
sociais relativas a esse hábito já estão mudando
09/10/2017 - UFJF - Dissertação analisa ações antitabagismo nas unidades básicas de Saúde.
Segundo o estudo, a busca por cuidados da população ainda está relacionada aos quadros agudos
da doença, ao invés da ocorrência de tratamento prévio que evite o agravamento do estado de
saúde. Quanto às medidas preventivas, foi possível identificar que, das 64 UBS´s (pesquisadas) de
Juiz de Fora, apenas 25 desenvolvem alguma ação voltada para a cessação do hábito de fumar,

dentre elas grupos educativos, sala de espera e abordagens individuais durante as consultas
médicas e de enfermagem
08/10/2017 - RTP - Alternativa ao tabagismo clássico suscita reservas. Autoridades de saúde
alertam para os riscos a longo prazo
08/10/2017 - R7 - Jogadores fumantes rendem menos e têm mais chances de AVC
08/10/2017 - El Pais Brasil - A Islândia sabe como acabar com as drogas entre adolescentes, mas
o resto do mundo não escuta. Nos últimos anos, o país reduziu drasticamente o consumo de
tabaco, drogas e álcool entre os jovens
08/10/2017 - BBC Brasil - Por que é mais difícil para as mulheres lutar contra alcoolismo e
dependência às drogas
07/10/2017 - Sábado - O contrabando chegou aos cigarros eletrônicos em Portugal
06/10/2017 - RFI - (Exemplo pras cidades brasileiras) Mais de 10 mil pessoas foram multadas após
jogar bituca de cigarro nas ruas de Paris. Quem for pego jogando uma bituca de cigarro na rua
leva uma multa de ? 68 (cerca de R$ 250). (Quase o dobro de) Já urinar na rua ou não recolher a
sujeira dos cachorros custa ? 35 (cerca de R$ 130)
06/10/2017 - Diário de Notícias - Câncer no fígado por consumo de álcool causa 250 mil
mortes/ano, revela de autoria principal da Universidade de Washington, EUA. Em 2015, 810 mil
pessoas (em 854 mil casos) morreram desse tipo de câncer, e destas cerca de 30% deveram-se ao
consumo de bebidas alcoólicas
05/10/2017 - Hype Science - Inconsequente se recusa a parar de fumar em posto de gasolina, e
funcionário resolve ajudá-lo ...
05/10/2017 - Estado de Minas - Cidade iraniana proíbe o narguilé. "O consumo de tabaco e o uso
de narguilé estão proibidos nos salões de chá e restaurantes tradicionais, cafés, hotéis e
albergues, em parques e em todos os lugares públicos de Qom, norte do Irã", anunciou o
procurador-geral. A proibição de fumar em todos os locais públicos (exceto nas ruas) está em
vigor desde 2006 no Irã, mas não era rigorosamente respeitada
05/10/2017 - R7 - A mistura desastrosa do álcool com a 3ª idade
04/10/2017 - Jornal da USP - Incor seleciona fumantes para estudo de nova técnica contra
tabagismo. É preciso ter entre 22 e 70 anos de idade, com consumo diário de dez ou mais cigarros.
A técnica envolve estimulação magnética transcraniana profunda
04/10/2017 - Diário de Notícias - Macau, uma das regiões administrativas especiais da China de
língua portuguesa, sobe multas para quem fuma em locais proibidos a partir de 2018. A partir de
01 de janeiro de 2018 quem fumar em locais proibidos passa a pagar uma multa de 158 euros.
Atualmente as multas individuais oscilam entre 42 e 63 euros
03/10/2017 - UAI - Conversando sobre parar de fumar. Perguntas para fazer a seu médico
03/10/2017 - Público - A partir do final do próximo mês, algumas das maiores empresas
tabaqueiras dos Estados Unidos - como as que detêm as marcas Philip Morris e Camel - terão de
passar, durante um ano, "declarações correctivas" nas televisões e em jornais sobre os perigos
associados ao tabaco. A decisão surge na sequência de um processo judicial que começou há 18
anos (1999). As empresas, que terão de admitir que os cigarros eram "feitos intencionalmente

com nicotina suficiente para criar vício", terão ainda de publicar as informações "correctivas" nos
seus sites e nos maços de tabaco
02/10/2017 - Jornal Dia a Dia - Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
02/10/2017 - Amata - Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
01/10/2014 - O Globo - (Finalmente!!!) Justiça determina prisão preventiva de motorista que
matou três ao dirigir embriagada, e falar ao celular no momento do acidente

(*) Comentários do mês:

SVZVK 1 semana atrás muito bom
Joás Souza 2 semanas atrás Parar de fumar é uma tarefa árdua, mas possível.
Canal-Do Casador 3 semanas atrás Ses dias se fumar peso que orem a Deus por mim
Fabiano Vieira 3 semanas atrás - Graças a Jeová e a minha determinação consegui parar de
Fumar Cigarro 23 anos fumando cigarro !! não sinto vontade mais no começo ate sonhava com
cigarro !! mais estava determinado ja vai para 9 meses !!! Cigarro ? To fora !!! Jeová me Libertou
de todos meus Vícios !!! 23 anos usando todos tipos de Drogas !!! Droga to Fora !!! (y)

eduardo kaol 3 semanas atrás - 1 passo "adimirei que éramos impotentes perante o tabaco e que
nosso vício tinha se tornado incontrolável"

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

