Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
PHILIP MORRIS RECEBE PARECER CONTRÁRIO PARA CIGARRO ELETRÔNICO NOS
EUA, E SUAS AÇÕES COMEÇAM A CAIR
Parecer solicitado pela FDA (agência reguladora norte-americana equivalente à ANVISA, no
Brasil) sobre e-cigarettes recomenda a não aprovação do produto. Ações da empresa, que
é lista negra, caem.
01/02/2018 9:00
A fabricante da Marlboro não deveria afirmar que cigarros eletrônicos apresentam risco
menor à saúde que cigarros regulares, afirmou na quinta-feira (25/01) a Academia Nacional
de Ciências, Engenharia e Medicina dos EUA, após dois anos de pesquisas de especialistas
de saúde baseadas em 800 estudos revisados. O parecer foi uma resposta à consulta da
Food and Drug Administration (FDA) em razão de pedido da tabaqueira para comercializar
seu produto nos EUA, onde é proibido.
A notícia derrubou as ações da empresa. A queda chegou a 6,8%, mas fechou o dia em
2,8%. É que a decisão formal ainda será dada pela FDA.
Vale lembrar que a tabaqueira é lista negra, espécie de ficha suja empresarial, do Norges
Bank - banco gestor do fundo de investimento soberano mundial -, que se recusa a trabalhar
com empresas que violam suas regras éticas e de forma sistemática os direitos humanos,
envolvidas no fabrico de armas nucleares ou que prejudicam o meio ambiente. Cerca de
9.000 empresas participam do fundo, sendo poucos mais de 100 as pertencentes à sua lista
negra.
A propósito, o fato traz à baila a seguinte questão: empresa lista negra poderia formular
requerimentos a órgãos públicos, como o de comercialização de cigarros eletrônicos a
agências reguladoras?
A pergunta remete à constatação de uma lacuna legislativa mundial para essas empresas
que não cumprem critérios éticos. Diversamente do que ocorre com a lei da ficha limpa, esse
tipo de lei não existe para empresas no Brasil, e desconhecemos a existência no mundo.
Então, por mais incrível que pareça, a iniciativa privada, ou seja, o mercado, através de um
banco, está mais avançado que os Estados ou organismos que os representam, como a
própria Organização das Nações Unidas (ONU).
Quem diria... O mercado, tão mal falado, mais ético que a própria Comunidade
Internacional!!!
Nesta 99ª edição do resumo de notícias aproveitamos para comunicar que estamos com
nosso sítio eletrônico repaginado, e agora adaptado para Android e IOS.
Mais uma fonte confiável e didática no fomento aos que queiram deixar o tabagismo e o
alcoolismo, e sobre a história da luta contra e os malefícios desses vícios (imagem abaixo).

Nossa existência tem como forte característica a conscientização e a atuação na prevenção
e na cessação do tabagismo.
Portanto, a divulgação desta mensagem para jovens ou fumantes é bem-vinda!
Por fim, o STF julga nesta quinta-feira (01/02) às 14:00h, se não adiar pela 11ª vez, como
noticiamos em nosso último resumo de notícias, a proibição dos aditivos nos cigarros.
Abaixo, as imprescindíveis notícias do mês.
Boa leitura.
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!
"Preparação para Deixar de Fumar"
paredefumaragora.com.br
Sucesso no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
31/01/2018 - Conjur - Supremo terá de enfrentar o delicado tema do tabagismo infantil, por
Amanda Flávio de Oliveira
30/01/2018 - Exame - "Só um cigarro por dia" aumenta chance de infarto em 30%. Para diminuir
de verdade o risco de doenças cardíacas por conta do consumo de cigarros só há um caminho:
parar de fumar completamente. Segundo um grande estudo realizado pela BMJ, respeitado
periódico médico do Reino Unido, pessoas que fumam um cigarro por dia tem 50% mais chance
de desenvolver alguma doença cardíaca, e 30% mais chance de ter um infarto
30/01/2018 - G1 - Cigarro eletrônico pode aumentar riscos de câncer e doenças cardíacas,
constata estudo da faculdade de medicina da Universidade de Nova York, EUA, publicado nesta
segunda-feira (29)
29/01/2018 - Monkey News - Cigarros eletrônicos são potencialmente prejudiciais ao DNA,
informa grupo de pesquisadores da Universidade de Nova York, EUA
29/01/2018 - Super Interessante - "Ensinar" adolescentes a beber em casa estimula o
alcoolismo. Não existem razões científicas para deixar seu filho dar uns golinhos para aprender
a beber com responsabilidade, comprova estudo da University of New South Wales, Austrália,
realizado ao longo de seis anos, acompanhando o comportamento de 1.900 pais e crianças do
7º ano (em média 12 anos de idade) de três escolas australianas em relação ao álcool
28/01/2018 - Visão - O limite seguro de cigarros por dia? Adivinhe... Em Portugal, a Direção Geral
de Saúde (orgão público português equivalente ao Ministério da Saúde, no Brasil) aconselha os
fumantes a definirem uma data e, a partir desse dia, deixarem de fumar de uma só vez
27/01/2018 - Diário do Nordeste - Cigarro provoca rugas, afirma consultor e pesquisador em
cosmetologia
27/01/2018 - Observador - A Islândia travou o consumo excessivo de álcool e drogas entre os
adolescentes, mas o resto do mundo não está a prestar atenção

26/01/2018 - ES Hoje - Câncer de bexiga: tabagismo está ligado a 65% dos casos em homens.
Muitas pessoas associam o tabagismo diretamente ao câncer de pulmão e outros problemas
respiratórios. No entanto, o uso do cigarro pode influenciar, também, no aparecimento do
câncer de bexiga, aumentando em até três vezes as chances do seu desenvolvimento, provou
estudo realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
25/01/2018 - Agência de Notícias do Acre - Saúde inclui escolas do Alto e Baixo Acre em ações
contra o uso do tabaco em 2018. Veja também 10 unidades de saúde que oferecem tratamento
para quem deseja parar de fumar em Rio Branco
25/01/2018 - Pragmatísmo Político - Perseguição aos fumantes. Todos os fumantes são
relaxados egoístas que acham que o mundo é um imenso cinzeiro. E sim, generalizo. Nunca
conheci um fumante que tenha guardado sua bituca numa sacolinha no bolso até achar uma
lixeira, se nenhuma por perto. Sim, fumantes deveriam andar com uma sacolinha no bolso pra
recolher a sua bituca, na falta de apropriado lugar pra rejeitá-la (...) E como, confesso, minha
briga é ideologicamente contra os fumantes, nem vai precisar de provas pra condená-los.
Presunção de culpa: se há uma bituca aqui no chão e um fumante por perto, é razoável ter
convicção de que foi ele o relaxado-criminoso. Cadeia! E se reclamar na segunda instância, que
se aumente a pena
25/01/2018 - RIC (RecordTV) - Conheça a campanha 'Ilha Sem Bitucas' (mesmo não sendo
vendidos cigarros no local)
25/01/2018 - Monkey News - Fumar um cigarro por dia é suficiente para colocar o coração em
risco e é pior para as mulheres, sendo que aumenta em 57% os riscos cardiovasculas das que
sofrem uma doença e fumam um cigarro por dia, enquanto, nos homens, o risco aumenta em
48%
25/01/2018 - Folha de São Paulo - Cigarro eletrônico da Philip Morris recebe parecer contrário
nos EUA. A fabricante da Malboro não deveria afirmar que cigarros eletrônicos apresentam risco
menor à saúde que cigarros regulares, afirmou, nesta quinta-feira (25), um comitê consultivo do
FDA (agência reguladora norte-americana equivalente à Anvisa, no Brasil). O parecer é uma
resposta ao pedido da empresa, protocolado em março de 2017, para comercializar seu
produto. Parecer derrubou as ações da empresa
25/01/2018 - Notícias ao Minuto - Um único cigarro é um 'veneno' para o coração. Depois da
ciência ter concluído que um só cigarro raramente se fica por um só cigarro, sabe-se agora que
o impacto é bem mais negativo. Estudo do Colégio Universitário de Londres, no Reino Unido,
que detetou que fumar um só cigarro é o responsável por metade do aumento do risco
cardiovascular
24/01/2018 - Portal de Notícias do Senado Federal - Fumar em automóveis na presença de
crianças poderá gerar multa
24/01/2018 - Portal Nacional de Seguros - Câncer de pulmão não é o único motivo de
preocupação entre os fumantes: conheça outras cinco doenças causadas pelo cigarro
24/01/2018 - Correio Braziliense - Cigarro eletrônico é "isca" para tabagismo entre os jovens, diz
pesquisa. Grupo de cientistas conclui que ele pode levar os jovens ao tabagismo e que são
limitadas as evidências de que ajude adultos a parar de fumar. "A indústria parece ter deixado
os adultos de lado e, agora, está focando mais os jovens. As pesquisas mostram que o cigarro
eletrônico é uma forma de iniciação. Os mais novos não vivenciaram o boom da campanha
antitabagista e se tornaram alvo dos fabricantes. Esses cigarros eletrônicos têm vários sabores

diferentes, e isso é uma estratégia para iniciar os jovens", explica especialista em dependência
química
24/01/2018 - UOL- O problema de exagerar no álcool e nos energéticos nas baladas. O perigo é
misturar no mesmo copo uma substância depressora, o álcool, com outra que é estimulante.
Não pensem que uma anula ou compensa a outra - engano que até adultos cometem. Nada
disso. Fazer essa mistura é a mesma coisa de dirigir um carro e engatar a primeira e a marcha à
ré ao mesmo tempo. A mesmíssima coisa. O corpo entra em pane
23/01/2018 - Folha de São Paulo - Brasil bebe mais que a média mundial, mas silencia sobre
abuso do álcool. Consumo de álcool per capita atingiu 8,6 l; no mundo, a média é de 6,4 l
23/01/2018 - Correio Braziliense - (Para enganar e mentir não precisaram de qualquer prazo...)
Indústria de cigarros quer mais prazo para trocar advertências nos maços. Anvisa fixou um prazo
de cinco meses e 10 dias, e a data-limite vence em 25 de maio. A Associação Brasileira da
Indústria do Fumo (Abifumo) entrou, nesta segunda-feira (22/1), com ação ordinária contra a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
23/01/2018 - Público - Cigarros eletrônicos podem levar adolescentes a consumir tabaco. Painel
de especialistas dos EUA regista evidência estatística "moderada" de uma maior propensão
entre utilizadores de 'e-cigarettes' para consumir tabaco mais tarde, em estudo de quase dois
anos baseado em mais de 800 estudos científicos revisados. Efeitos destes aparelhos na saúde
(no coração, pulmões e sistema reprodutivo) ainda não são totalmente conhecidos, e há
presença de substâncias tóxicas para além da própria nicotina. "Ainda há muito a aprender, os
e-cigarettes ainda não podem ser simplesmente categorizados como benéficos ou prejudiciais",
disse o líder do painel, responsável pela análise, da Universidade de Washington, EUA
23/01/2018 - UOL - (Bloomberg) Cigarros de alta tecnologia são mais saudáveis?, pergunta FDA.
A Philip Morris International quer mudar para um "futuro sem fumaça", mas os órgãos
reguladores dos EUA consideram necessário ter mais dados para avaliar todos os possíveis riscos
para a saúde dos novos cigarros eletrônicos da empresa. Embora o dispositivo da empresa, o
IQOS, tenha reduzido a exposição a alguns produtos químicos nocivos presentes no ato de
fumar, ainda assim os usuários poderiam desenvolver certas lesões pré-cancerosas semelhantes
às que podem ser causadas por cigarros tradicionais, informou a equipe da Food and Drug
Administration em um relatório publicado na segunda-feira. É necessário realizar um estudo
completo sobre o potencial cancerígeno do IQOS antes que ele possa ser comercializado como
uma alternativa mais segura aos cigarros, segundo o relatório. A Philip Morris deverá divulgar
os resultados desse estudo no fim deste ano, de acordo com o relatório
22/01/2018 - Folha de São Paulo - 9% dos idosos do país consomem álcool diariamente, diz
Datafolha
19/01/2018 - Porto Canal - (É a melhor laborterapia!) Projeto de região metropolitana em
Portugal coloca cidadãos com problemas de alcoolismo a trabalhar na agricultura
18/01/2018 - Pplware - (Atenção governo!) Facebook: Venda de tabaco lesa Estado (pelo não
pagamento de impostos) em 13 milhões de euros
17/01/2018 - MSN - Relembre as produções brasileiras que falaram sobre a questão do
alcoolismo
17/01/2018 - Jornal da Band - Venda de cigarros terá mais restrições. A Anvisa aprovou novas
regras que proíbem o comércio de expor os maços e derivados de tabaco perto de produtos
voltados para crianças

17/01/2018 - Jornal de Negócios - Gestor do maior fundo soberano mundial - Norges Bank,
banco central norueguês, com participação em cerca de 9.000 empresas em todo o mundo -,
acrescenta mais nove à sua lista negra de mais de 100 empresas que não cumprem critérios
éticos, das quais British American Tobacco (Matriz da Souza Cruz) e Philip Morris fazem parte. O
Fundo se recusa a trabalhar com essas empresas por violarem as suas regras éticas, e
representarem "riscos para os direitos humanos"
16/01/2018 - Portal Anvisa - Cigarro: atualizada norma sobre exposição em comércios.
Expositores devem ficar apenas na parte interna dos estabelecimentos, e sobre o
distanciamento de doces e brinquedos. Torna-se proibido o uso de painéis com luz e recursos
como sonorização e movimento. A disposição gráfica das advertências sanitárias no centro dos
expositores ou mostruários deve ser alterada até 25 de maio de 2019. Já o isolamento entre os
derivados do tabaco e os produtos infantis deve ocorrer até 25 de maio de 2020
16/01/2018 - Agência Brasil - Anvisa aprova novas regras para exposição de cigarros em locais
de venda, como manter a maior distância possível entre os maços de cigarro dos produtos
destinados ao consumo do público infantojuvenil, como balas e chocolates. Os comerciantes
também não poderão colocar nenhum recurso de marketing adicional, como cores, sons,
iluminação direcionada, entre outros, aos mostruários ou vitrines que expõem as embalagens
de cigarro. A Agência também manteve a data de 25 de maio deste ano para que todos os pontos
só exponham e vendam maços que contenham as novas imagens e todas as advertências
sanitárias. A partir desse prazo, todas embalagens que não seguirem as novas determinações
deverão ser recolhidas do mercado
15/01/2018 - Midiamax - Governadora promete usar ICMS em ações de prevenção ao uso de
drogas. Fundo teria R$ 10 milhões de imposto sobre bebidas alcoólicas e cigarro
15/01/2018 - TPA - Homossexuais têm mais riscos de sofrer de doenças e alcoolismo, indica
estudo nos EUA
15/01/2018 - Correio Braziliense - Parar de fumar pode render economia de R$ 1 mi em 30 anos,
diz especialista. Esse valor foi obtido com a contagem de um maço de cigarro por dia, que custa
em torno de R$ 8
14/01/2018 - Agência Brasil - Decisões da Anvisa, STF e Congresso podem mudar
regulamentação do fumo no país. A forma de exposição e comercialização de cigarros e outros
produtos derivados do tabaco poderá ser regulamentada este ano pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). A questão já passou por consulta pública e será analisada na
primeira reunião da diretoria colegiada da agência, marcada para a próxima terça-feira (16), em
Brasília. Entidades argumentam que a exposição nos locais de venda é usada pela indústria como
propaganda, proibida atualmente no Brasil. Plenário do STF deve analisar a proibição dos
aditivos de cigarro. Julgamento foi adiado para o dia 1° de fevereiro. Na Câmara dos Deputados,
projeto (PLP 4/2015) estabelece a criação da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) sobre a fabricação e importação do tabaco
14/01/2018 - Exame - EUA compra poderosa campanha antitabagismo da Irlanda. Vídeo
incentivando pessoas a largarem o cigarro está fazendo sucesso e cruzando fronteiras. O
comercial, tão eficiente e poderoso, foi comprado pelo estado de Nova York, que pretende
veiculá-lo para os americanos. Criado pelo BBDO Dublin para o HSE Quit Ireland, a campanha "I
Will Survive" traz a famosa música de Gloria Gaynor cantada por pessoas que, na vida real,
largaram o cigarro. O vídeo do HSE Quit (Health Service Executive) comemora que, na Irlanda,
agora existem mais ex-fumantes que fumantes. A música, no novo contexto, ganha um sentido

tão bom quanto no original: dessa vez, o "amor" que foi superado é o cigarro, não uma pessoa.
Segundo os criadores, países europeus e a Austrália também já demonstraram interesse
12/01/2018 - Portal Nacional de Seguros - Editora investe em selos de saúde e bem-estar.
Método Fácil Para Parar de Fumar - com mais de 16 milhões de exemplares vendidos e publicada
há mais de 30 anos, a obra é reconhecida internacionalmente como o programa mais eficiente
para acabar com o vício do cigarro. Com enorme habilidade para convencer o leitor, o autor
derruba, um a um, os mitos de que o cigarro alivia o tédio e o estresse, favorece a concentração
e o relaxamento, torna a vida mais agradável e aumenta a autoconfiança
12/01/2018 - Isto É Dinheiro - A Philip Morris vai largar o vício? A empresa jura que vai deixar de
vender cigarros no Reino Unido. O desafio da Philip Morris é enorme. Em 2009, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu importar e vender cigarros eletrônicos e
produtos de tabaco aquecido, por não encontrar provas científicas de que eles sejam mais
seguros
12/01/2018 - Exame - Estudo da universidade de Queen Mary, em Londres, Inglaterra, indicou
que 69% dos mais de 200 mil depoimentos disseram que um único cigarro foi o suficiente para
ter vontade de fumar mais, ao menos temporariamente
12/01/2018 - Folha de São Paulo - Política contra o álcool, tomada há quase 20 anos, foi ponto
de partida para Islândia chegar à Copa. Estudo de 1998 no país mostrou que 42% dos jovens
entre 15 e 16 anos havia ficado bêbado até um mês antes da enquete. Hoje, o percentual caiu
para 5%. A Islândia estará na Copa do Mundo da Rússia. Esta será a primeir aparticipação da
história da seleção em mundiais
11/08/2018 - Diário de Notícias - Mais de 8 mil multados em quatro dias por fumar nas ruas de
Nova Deli, India. Só em quatro dias - 30 de dezembro, 03, 07 e 10 de janeiro, as autoridades
arrecadaram mais de 22 mil euros. A polícia de Nova Deli pretende continuar a impor estas
sanções de forma regular, apesar deo subcomissário da polícia local reconhecer que tal tarefa
exige "sacrifício", por envolver "uma considerável força humana e tempo
11/01/2018 - Super Interessante - Proibir cigarro diminui número de fumantes - mas há um
porém Estudo feito na Universidade Northewstern, Ilinois, EUA, acompanhando durante duas
décadas e meia 5.105 adultos americanos, mostra que a proibição em bares e restaurantes
funciona, mas só entre quem tem ensino superior completo
11/01/2018 - Notícias ao Minuto - Três em cada cinco pessoas que experimentam cigarros (61%)
se tornam fumantes diárias, de acordo com pesquisa levada a cabo pela Universidade Queen
Mary de Londres, no Reino Unido, que revisou dados de 215 mil fumantes de países como a
Austrália, os Estados Unidos, a Nova Zelândia e o Reino Unido, publicada nesta quarta-feira no
periódico "Nicotine & Tobacco Research", é amostra do poder viciante do tabaco e reforça
necessidade de prevenir consumo por jovens
11/08/2018 - BBC Brasil - 4 coisas que acontecem com o seu corpo quando você reduz o
consumo de álcool. Acordar com mais facilidade pela manhã. Ficar menos cansado durante o
dia.Sentir que está mais em forma. Perder peso ou deixar de ganhar
10/01/2018 - Correio Braziliense - Eric Clapton admite dificuldade em tocar guitarra por causa
do alcoolismo
09/01/2018 - Bem Paraná - ONG Parceiros do Mar realiza limpeza das areias do Litoral do
Paraná. A maior parte do lixo recolhido começa por bitucas de cigarro

08/01/2018 - Estado de Minas - Philip Morris vai deixar de vender cigarro no Reino Unido.
Estratégia ameaça produtores de fumo do Brasil (cigarro eletrônico utiliza 25% a 30% da
quantidade de tabaco de um cigarro normal). Professor de gestão de marcas dos cursos de pósgraduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP) explica que, apesar de a
Philip Morris ter levantado a bandeira do fim do tabaco em seu site e no anúncio, esse
compromisso só deveria ser levado além de uma ação de marketing se a empresa tomasse essa
decisão não apenas no Reino Unido, onde tem travado batalhas na Justiça em torno da venda
de cigarros, mas em todos os mercados em que atua. Além disso, diz, se estivesse decidida a
deixar o tabaco de lado, a multinacional não deveria investir em produtos que servem como
substituto do cigarro
08/01/2018 - Migalhas - Restrição de aditivos em cigarros é questão de saúde pública, diz
entidade de controle de tabagismo. Primeiro julgamento do ano no Supremo será de ADIn da
Confederação Nacional da Indústria contra resolução da Anvisa
07/01/2018 - NTV - (Emissoras de TV, novos vilões sociais, estão desrespeitando as leis) cigarro
e bebidas alcoólicas: maus exemplos estão de volta às novelas...
05/01/2018 - O Diário - Doria sanciona lei que proíbe venda de narguilé para menores de idade
05/01/2018 - PBAgora - Vigilância Sanitária da Paraíba vai coibir a venda de cigarros fora das
embalagens, para cumprir a legislação federal que proíbe a venda de cigarros de forma
fracionada, ou seja, fora das embalagens regulamentadas por lei, nas quais são impressas (por
meio de textos e fotografias) advertências relacionadas aos danos causados
05/01/2018 - Tecmundo - Novo app quer fazer você largar o cigarro com uma ajuda do seu
smartwatch (relógio inteligente). No lugar de pedir que você faça cada registro manualmente, o
app SmokeBeat é capaz de identificar cada tragada feita pelo usuário, o número de cigarros
consumidos e outros, trazendo estatísticas detalhadas de seus hábitos - com direito a um espaço
que diz quantas horas da sua vida você desperdiçou fumando. Isso desde que você use a mão
do relógio para fumar, claro
05/01/2018 - Nexo - Por que a maior fabricante de cigarros do mundo quer, agora, um mundo
livre deles. OMS contra-ataca. Em setembro de 2017, a OMS, ligada à ONU, publicou um duro
comunicado sobre a Philip Morris e anunciou sua recusa em se tornar parceira da Foundation
for a Smoke-Free World, financiada pela Philip Morris, e convidava toda a comunidade
internacional a fazer o mesmo. A OMS afirmou que historicamente a Philip Morris se opõe a
todas as políticas de saúde que visam ao combate ao cigarro, e citou o caso de uma disputa
judicial no Uruguai, com a qual a empresa gastou "aproximadamente US$ 24 milhões para se
opor à obrigação de estampar alertas gráficos à saúde e à proibição a embalagens enganosas,
em um país com menos de 4 milhões de habitantes". A Organização ainda diz que há muitas
perguntas não respondidas sobre a redução de danos relacionada a tabaco, "mas a pesquisa
necessária para dar essas respostas não devem ser financiadas por empresas de tabaco"
05/01/2018 - ES Hoje - Estudo revela que bebidas alcoólicas provocam danos permanentes nas
células. Os pesquisadores do Laboratório de Biologia Molecular da Universidade de Cambridge,
Reino Unido, fizeram análise de cromossomo e sequenciamento de DNA em ratos que
receberam altas doses de álcool, e observaram que o álcool danifica as células-tronco do sangue
05/01/2018 - Webdiário - Comércio que vender Bebidas a menores de idade perderá alvará em
Osasco, preve Projeto de Lei aprovado em primeira discussão
05/01/2018 - O Estado de São Paulo - (Você acredita em alguém que já matou e adoece milhões
de pessoas?) Em propaganda, Philip Morris diz que vai deixar de fabricar cigarros

05/01/2018 - O Globo - Só 3% das aparições de tabaco na TV aberta brasileira são... negativas.
O Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Ensp/Fiocruz analisou, em 400 horas de
programação, a aparição da droga nos canais brasileiros em 2014. A maior parte das mensagens
sobre tabaco, 44,5%, veio dos... reality shows, seguidos por filmes (21,3%), novelas e séries
nacionais, ambas com 17,1%. O cigarro teve a maior presença, com 76,6%, seguido por charuto
(15%), cachimbo (4,6%) e narguilé, com só 0,3%.
04/01/2018 - Clic RBS - Mortalidade por câncer continua diminuindo nos EUA, segundo estudo
da American Cancer Society. Acredita-se que os avanços na detecção precoce e o tratamento,
junto com uma diminuição do tabagismo, são responsáveis por grande parte da queda de 26%
desde 1991
04/01/2018 - Shifter Generation - A resolução de ano novo da Philip Morris: deixar de fumar
cigarros. Tabaqueira quer deixar de vender cigarros no Reino Unido. A intenção foi comunicada
no início deste 2018 na forma de um anúncio de página inteira em alguns jornais britânicos.
Escreve a Philip Morris que é "conhecida pelos cigarros", mas que "todos os anos milhares de
fumantes desistem deles", sendo agora a sua vez de fazê-lo. "A nossa ambição é deixar de
vender cigarros no Reino Unidos"
04/01/2018 - Jota - (ADI 4874, que trata dos aditivos no cigarro, não é julgada desde 2012)
Supremo julgou 1,35 processo por sessão em 2017. O que os números falam da eficiência do
tribunal?
03/01/2018 - Portal Equisport - Mulher andava a cavalo com álcool a mais. Uma americana de
53 anos, protagonizou uma situação caricata na Florida, EUA. Foi interceptada quando seguia
numa estrada alcoolizada, não ao volante mas.montando um cavalo. Submetida ao teste de
alcoolémia, acusou uma taxa de álcool duas vezes superior ao que é permitido no estado. A juíza
do condado de Polk determinou que a polícia mantenha a custódia do animal, por considerar
que a sua proprietária é incapaz de cuidar do mesmo, e que a mulher seja sujeita a um
tratamento contra o alcoolismo
03/01/2018 - ONU BR - 10 atitudes que você pode tomar para salvar os oceanos: 2. Não jogue
bitucas de cigarro na rua. Cigarros fazem mal aos humanos, mas você sabia que eles também
fazem mal aos oceanos? Por ano, 4,5 trilhões de guimbas de cigarro são jogadas no lixo em todo
o mundo. Assim como as garrafas plásticas, muitas delas vão parar no mar e nas praias. Filtros
de cigarro têm, em sua composição, milhares de substâncias químicas, que podem matar peixes
marinhos e de água doce. Se você fuma, jogue sua bituca numa lata de lixo, e não no chão da
rua
03/01/2018 - WSCom online - Saiba a real importância do sono e confira dicas para dormir
melhor. Evite Álcool e cigarro
03/01/2018 - Monkey News - Fumar é um hábito muito prejudicial para pessoas com HIV
03/01/2018 - UOL - Homens são menos férteis que seus pais; cigarro e agrotóxico são vilões,
apontam pesquisadores do Hospital Mount Sinai, de Nova York, EUA, que compilaram e
compararam os dados de 185 estudos científicos sobre a fertilidade, realizados entre 1981 e
2013, e apontam para uma redução média de até 52% na contagem de espermatozoides em
homens nesse período
02/01/2018 - Migalhas - STF: Primeiro julgamento de 2018 será sobre proibição de cigarros com
sabor. A presidente Cármen Lúcia agendou sessão extraordinária para o dia 1º de fevereiro, às
14h.

Comentário do mês:

juliano demetrio 1 semana atrás Sabias palavras se eu conseguir te falo
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