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Aprovado pelo Senado Projeto de Lei que amplia a
regulação de produtos de tabaco
O Senado Federal aprovou, em novembro de 2019, o Projeto de Lei
(PLS 769/2015), de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), que
amplia medidas de combate ao tabagismo. O texto aponta várias
providências para desestimular o contato de crianças e adolescentes
com o fumo, entre elas a proibição da exposição de produtos derivados
de tabaco nos pontos de venda, alterações no tamanho das advertências
nas embalagens, eliminação de aditivos que conferem a esses produtos
sabor e aroma, além de punição para quem fumar em veículos com
menores de 18 anos. Essa última, inerente ao Código de Trânsito
Brasileiro (Lei 9.503, de 1997), classifica o ato como infração
gravíssima, punindo com multa. O texto segue para ser analisado na
Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado – novembro 2019

Centers for Disease Control and Prevention (CDCEUA) nomeia doença provocada pelo cigarro eletrônico
A doença pulmonar relacionada ao uso de cigarro eletrônico ganhou
um nome: EVALI – sigla, em inglês, para Lesão Pulmonar Associada
ao Uso de Produtos de Cigarro Eletrônico ou vapers. A denominação
foi dada pelo CDC em outubro de 2019, e, segundo consta no
relatório publicado, os médicos devem ficar atentos às seguintes
manifestações clínicas: sintomas respiratórios, como tosse, dor no
peito e falta de ar; sintomas gastrintestinais, como dor abdominal,
náusea, vômito e diarreia; febre, calafrios, perda de peso.
Fonte: Uol e Gazeta do Povo – novembro de 2019
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Por meio de petição, a indústria de
produtos derivados de tabaco
estimula cigarro eletrônico

A indústria do tabaco já se prepara
para atuar na COP 9

Apesar da proibição dos cigarros eletrônicos

Em reunião realizada na Bahia, em outubro,

no Brasil, a Philip Morris lançou uma petição

representantes da Câmara Setorial da Cadeia

on-line em favor da regulamentação desses
produtos. A ação integra a campanha
institucional cujo slogan é “Precisamos
Falar”, que objetiva apresentar os dispositivos
eletrônicos para fumar (Defs) como alternativas mais saudáveis ao cigarro convencional.
De acordo com a Anvisa e especialistas, a
alegação de que esses produtos oferecem
menos riscos à saúde e ajudam na cessação
transmite a falsa sensação de segurança e
pode induzir não fumantes a aderirem ao
cigarro eletrônico.

Produtiva do Tabaco, constituída por 38
representantes de órgãos e entidades ligados
ao setor, iniciaram debate a respeito de sua
participação na próxima Conferência das
Partes (COP9), marcada para ocorrer em
novembro de 2020, em Haia, na Holanda.
Segundo o presidente da Câmara, Romeu
Schneider, o órgão deseja “antecipar as
discussões e garantir maior organização dos
representantes da cadeia produtiva do
tabaco, com o intuito de que possam estar
envolvidos nas decisões do governo do Brasil,
as quais serão levadas para a Holanda.”

Fonte: PMI, 2019
Fonte: Agrolink – novembro 2019
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