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Com   a   leilura   do   presenle   trabalbo   do
Professor   Afqttimede§   Vdilati,   a   quern   a  Dire-

£ao    dd    Elcola    i elicitd    Pela    oportttnidade    do
te7na  que  dcaba  de  eScolber,  7nu.ito   Poder&  lucrar
a   javentede   atHal,   Principalmente    a   juuenlede
estttdio§d   da   noSsd   E§cola,   a   q„al,   e§tott   certo,
ap6S   a   leilura   de   "Tabdgismo",   nao   unais   terd
no   i uno   o   atratii)o     que    a    tdnto5   infelicita   e
deprinee.

Rlo   de   Janeiro,   27   de   abl.il   de   1967.
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TABACO

Em   1492   Crist6vao   Colombo,   ao   desembarcar   numa   ilha
americana,   observou  que   os  indigenas   aspiravam  com   satisfa€ao
a  fuma€a  de  urn  r6lo  de  f6lhas  secas  com  uma  das  extremidades
em   combustao.

A   palavra   "Tabaco"   foi   empregada   pelos   indigenas   para
designar as  apreciadas  f6lhas e  6 o nome de uma ilha nas Antilhas,
onde  o  fumo  €  largamente  encontrado.

Os  espanh6is  o  introduziram  na  Europa,  mas  seu  uso  s6  se

generalizou  por  volta   de   1560,  quando  Jean  Nicot,   embaixador
da  Fran€a  em   Lisboa,  enviou   a  Catarina  de   Medicis  tabaco  em

p6  como  medicamento  contra  as  enxaquecas  da  rainha.
Atualmente  empregam-se  f6lhas  das  plantas   da   familia  das

Solanfceas,    pertencentes    ao    genero    Nicotina,    cuja    principal
esp€cie  €  a   "Nicotiana  Tabacum".

Na   composi€ao  do  tabaco  encontramos   urn  alcal6ide   forte-
mente   t6xico,   a   nicotina.  Duas   g6tas   de  nicotina   colocadas   na
lingua  de  urn  cao  matam-no  em  urn minuto.  Esta  substancia,  no
entanto,  6,  em  grande  parte,   destruida  pela  combustao,  restando

"Acredi!ar   em    tudo   €    tolice.   a5o   ac[ediitar   em

coisa    alguna    tollce    €'..

5



aproxinadanente   1/6  da   quantidade  pr6-existente,  o  que  ainda
e  muito.  A16m  da  nicotina  outras  substincias  nocivas  sao  encon-
trades,  tats  como  acido  cianidrico,  6xido  de carbono,  metilanina,
bases  piridicas,  am6nia  e  outras.

TABAGISMO

I  o none  que  se  da ao  vicio  do  tabaco,  ou melhor,  a  intoxi-
ca€ao  pelo  fumo,  que  pode  ser  aguda  ou  cr6nica.

INTOXICAciio  AGUDA
Nos   individuos   ainda   nao   habituados   ao    t6xico   surgem

perturba€6es  que  se  traduzem  por  saliva€ao  abundante,  mal-estar,
nauseas,  suores frios, vertigens,  dores  de cabe€a,  v6mitos,  podendo
chegar  i  perda  de  sentidos.

INTOXICACAO  CRONICA

Com   o   uso   insistente   do   fumo,   os   sintomas   citados   vao
dininuindo de intensidade e sao substituldos pelos sinais de intoxi-
ca€ao cr6nica,  que  se  fazem  sentir  s6bre  todos os  6rgaos,  assim:

No  ap¢7e/4o  J/.gef/7.co  destacanos,  entre  outras  perturba€6es:
mau   hilito,   lingua   saburrosa,   dentes   escuros,   faringite,   inape-
tencia,  gastrite,  tendencia  a  diarr€ia,  predisposj€ao  ao  cancer  da
lingua  e  do  est6mago  etc.

No ap¢re/4o  a;7.c#/a/6rz.a  o  tabaco  6  responsavel  por  indmefas
e graves  perturba€6es.  Sao ben conhecidas  as  dores  anginosas que
desaparecem  com  a  simples  supressao  do  fumo,  pois  ele,  dado  o
espasmo  vascular  que  determina,   impede  a  nutrig5o  dos  tecidos,

podendo   chegar    a    morte    das    c6lulas.   E   o    que    ocorre    na
trombo-angeite   obliterante-a   gangrcna   das   extremidades-que
leva  o  jndividuo  a  sucessivas mutila€6es  ate  o  6xito  letal,  que nao
tarda    a    advir.    Conforme    estudo   recentemente   publicado    no
British Journal  of  Preventive  Social  Medicine,  a  aspin€ao  da  hico-
tina  de  2o  cigarros  acelera  os  batinentos  cardiacos  equivalentes  a
uma  corrjda  de  hicicleta  durante  8  horas  segujdas.

"A     dispepgia     €     a     ronorso     d.     urn     eal6mago

cu!pado".
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0  j;j/cov4  „crarojo  6  rudemente  atingido  e  esta  agressao  se
traduz  principalmente  na  perda  de  mem6ria,  instabilidade  encL
cjonal,  tremores,  dores musculares  esparsas,  dotes de cabegr,  dill)i-
nui€5o   da   pot6ncia,   diminui€ao  do  vigor   muscular,   dininul€ao
da    capacidade    intelectual,    dininui€5o    da    acuidade   visual   e
auditiva  etc,

0 4Pere/4o  7cfp;r¢/6j.;.cl  6  o  que faz maior alarde das  injdrias

que o  funo lhe causa.  Sbmente o enfizem bastaria para justificar
o  complete banimento d€sse flagclo, mas ainda  tenros o cancer do
pulmao,  terrivel doen€a que esta alarmando  todo  o mundo medico
com  o  seu  aterrador  aumento.

ENFIZEMA  PULMONAR
Todo  fumante  tern  sua  arvore  respiratdria  permanentemente

irritada  pelo  fumo.  A  laringite,  a  traqu6ia  e  a  bronquite  sao  os
principals  responsaveis  pela  tosse,  que,  procurando  linpar  as  vias
respirat6rias  da  abundante  secre€ao  que  ali  se  forma,  agride  o
tecido  pulmonar,  jnfiltrando  ar  nas  paredcs  dos  alvfolos,  n5o  lhe
dando  tempo,  sequer,  de  recupera€ao,  pois  os  acessos  se  repetem
con  freqtiencia cada  vez  maior,  reduzindo,  deste  modo,  a  capaci-
dade   respirat6ria   ate   toma-la   totalmente   insuficiente.

0  enfizematoso vive com  fome  de ar,  e a cirurgia,  para auxi-
lia-lo,  Iecor.re  a  traqueostomia,  que  elimina  a  espa€o  morto  entre
a  traqueia  e  o  nariz,  passando  o  paciente  a  respirar pela  abertura
feita  na  face  anterior   do   pesco€o.

£ste recurso 6  de efemera valia,  pois  o  processo continua e  o
cora€ao,  obrigado  a  esfor€os  cada  vez  maiores,  visto  tee  que  com-

pensar  em  velocidade  a  pequena  quantidade  de  oxigchio  que  o
sangue   recebe  no   pulmao,  acaba  pot   entrar   em   insufici€ncia   e
fal€ncia  total.

CANCER  DO  PUIMAO

0  cancer  do  pulmao,  que  vein  desafiando  tadas  as  medidas

profilaticas,  ten  no  cigarro  o  grande  responsavel.
0  Royal  College  of  Physicians,  que  ha  500  anos  estuda  com

extremo  carinho  todos os problemas  relativos a sadde dos ingleses,
"Honem   de   ptazeres   e   hooien   de   peza[e!-.
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tendo  como  bagagem  de  servi€os  prestados  a  hunanidade  a  luta

que   dirigiu   contra   a   peste   bub6nica   no   s€culo   XVII   e   que
persuadiu  o  Parlamento   Britanico   a   adotar  a  vacina   de  lener,
vencendo  deste  modo  o  flagelo  da  variola,  tamb6m  se bate  atual-
mente  contra  os  perigos  do  tabagismo.

Em  mar€o  de   1959,  jntervindo  com  t6da  a  sua  autoridade,

pediu  esta  Sociedade,  ao  Govemo  Ingles,  que  assumisse  uma  po-
si€5o  frontal  de  combate  ao  funo,  pois  existe  realmente  rela€5o
entre  o  fumo  e  o  cancer  do  pulmao.

Entre  as  pesqulsas  que  esta  academia  realjzou  destacamos  o
confronto  entre os  crentes  da  seita  Seventh  Day  Adventists,  cujos
membros  nao  fumam,  e urn grupo  de  contr6le na  Calif6rnia  com
os mesmos  hfbitos  de  vida,  exceto  com  rcla€ao  ao  funo.  A  inci-
dencia  de  cancer  entre  estes  tiltimos  era  oito  vezes  major.

A  Cancer  Society,  nos  Estados  Unidos,   depois  de  estatistica
com  80 mjl  fumantes,  concluiu  que o  fumo  6 o major responsavel
pelo  cancer  pulmonar.

A  American  Medical   Associat;on   e   a  United   States  Public
Health   Service   declararam   oficialmente  a   existencia   da   relasao
entre  o  fumo  e  o  cancer  pulmonar  e  dando  relevo  aos  seguintes

Pontos:

1-Durante  os  tiltimos  45   anos  a  incidencia  de  cancer  pul-
monar   aumentou    continuamente    em    contraposi€ao    as
demals   formas   de   canceres   que   acusam   sensivel   dimi-
nul€ao.

2cOs  fumantes  tern  uma  probabiljdade  30  vezes  inaior  de
ter  cancer  de  pulm5o  em  rela€5o  aos  nao-fumantes.

3-Urn fumante  em oito  morrera  de  cancer  de pulmao.

Marine Neuberges,  senador pot  Oregon,  em  urn  djscurso que
sacudiu  a  indiferen€a  do  povo  americano,   disse  que  era  chegada
a  hora  de  se fazer  alguma  coisa  contra  o grande  inimigo  da  sadde
e  exclamava:   "0  mesmo governo  que  proibiu  o  com€rcio  de  nar-
c6ticos  nao  pode  permitir  que   se  continue  a  envenenar   a  popu-
lasao  com   os   cigarros,   impunemente".

"Homen    a`')`sado,    meio     salvado".
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Por  que  o  funo  causa  o  cancer?
Ainda   nao  sabemos   exatamente,   mas   o   alcatrao,   tambem

existente    no    fumo,    possui    urn    hidrocafboneto    cancerigeno.
Quando  atritamos  a  pele  de  urn  animal   com  alcatrfo  extraido
do  fumo  produzinos  cancer.   Como   esta   substintia  cancerigena
esta   em   quantidade  multo   pequena,   alguns   pesquisadores   pro-
curam   outros   elementes   coadjuvantes.   Recentemente   dots   cien.
tistas   da  Universidade   de  Harvard  descobriram   no   fumo   uma
substincia    radioativa,    Pol6nio,    que,    passando    para    os    pul-
m6es,   ai   se  acumula  e  por   sua   radioatividade   gera   cancer.   0
Dr.  E.  E. Rockey,  professor  do Col6gio  de Medicina  da Cidade  de
Nova  York,  realizando  experiencia  em  urn cao,  informa  que  este,
ap6s  fumar  441  cigarros  em  193  dias,  teve  cancer  do pulmao  em
cinco  regi6es  diferentes  da  mucosa  bronquial.

CANCER  DE  BEXIGA
Fumo  e Cancer  de Bexiga  (do jomal medico  "Pulso") .  -A

incidencia   de  cancer   de   bexiga   ten   aumentado.    Existem  certas
evidencias  a  favor  da  afirmativa  de  que  6sse  aumento  esteja  rela-
cionado  com  o  uso  do  fumo.  Estatisticas  da  Djnamarca,   Fran€a
e  Estados  Uhidos  mostram  uma  rcla€fo  qualitativa  entre  o  fumo
e  o  cancer  da  bexiga.

Ben   Cobb   (JAMA-1965.193.5.329)    realiza   urn   estudo

para  verifica[  a  possibilidade  de  estabelecer  uma  rela€ao  quanti-
tativa.  Urn  total  de  136  pacientes  com  cancer  de  bexiga  foi  estu-
dado  e  destes  123  mostraram  ser  fumantes  moderados  ou  de  alto
consumo.   A  media  foi   a   do  consumo  de  urn  ma€o   de  cigarros

por   dia,   durante  30  anos.
Os  autores  sugerem,  para  explicar  a  rela€ao  entre  o  uso  do

tabaco   e  o  cancer   de  bexiga,   que  a   area   de   excre€ao   de   uma
substancia  quimica  carcino-gen6tica  seja  t5o  importante  quanto  a
area   de   ingest5o.

INDUSTRIA  D0  FUM0
A  inddstria  do  fumo  representa  uma  riqueza  onde   muitos

milh5es  sao  aplicados,  pois,  s6  na  Inglaterra,  entre  1959  e   1960,
"Aque]c    que    n5o    evita    a    vlcio,     fara    d€le    o

sou      8upliclo".
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trinta milh5cs de libras foran gastos em propaganda. Nos  Iistados
Unf ds  a  citada   inddstria  gasta   anualmente  apenas   em  propa-
ganda  por  televisao  a  quantia  de  135  milh6es  de  d6lares,  desti-
nando   outros   65   milh6es   a   outros   meios   de   publicidade.   S6
de   inpostos   o   fumo   paga   naquele   pats   3,4   hilh6es   de   d6-
lares  anualmente.  0 tabaco  represerita  57o  no  orsanento nacional
da  Fran€a,  1097o  na  ltilia  e  157o  em  Formosa.

Comprcende-se  do  cxposto  a  razao  que  leva  os  fabricantes  a
lan€ar mao  de todos  os  meios  para absolver  o  cigarro,  inputando
a  causa  do  cancer  a  inineros  agentes  como:   laqu6,  anendoin
e   principalmente  a  polui€ao  da  atmosfera  pelas   fuma€as  elini-
nadas  pelos  motores  de  explosfo  e  chaminds.  No  entanto,  uma

pesquisa  realizada  em  Veneza  e  em  Reykjavik,  Islindia,  cidades
estas  que  se  distinguem  das  demals no  mundo, conclul-se que:  em
Veneza  nfo  circulam  autom6vofs  nem  existem  fabricas  a  poluir  a
atmosfera,  enquanto  que  em  Reykjavik o  aquecimento  das  casas  6
feito con agua  retirada  de uma  fonte termal  situada  pr6xino  da
cidade.  Tamb€m  nestas  duas  cidades  o  consumo  de  cigarros  ten
crescido,  havendo  aumento  propordonal  dos  casos  de  cancer  no

pulm5o.

0  TABAGISMO  NAS  MUI,IIERES

As  mulheres  sao  mais  ou  menos  atingidas  pelo  funo.?
Vejamos  o  que  diz,  em  fesumo,  o  relat6rio  de  170.000  pa-

lavras  s6bre  pesquisas  que  durante   14  meses  os  membros  do  ja
citado  Serviso  de  Sadde Ptiblica  dos  Estados Unides  fizeram s6bre
fumo.  Na  parte  que  se  refere  ao  tabagismo  nas  mulheres,  desta-
Camos:

"As   caracteristicas   fisiol6gicas   do   organismo   feminino,   as

varia€6es  da  secre€ao  hormonal  e  as  modifica€6es  psicol6gicas  li-

gadas  ao  fen6meno menstrual  e  a gesta€ao  fazem  a mulher  muito
mats  sensivel  que  o  homem  aos  efeitos  prejudicias  do  fumo".

Sob   o   aspecto   psjcol6gico   6   acentuado   o   efeito   negativo

que  a  mulher  tabagista  exerce  s6bre  a  forma€5o  psicol6gica  dos .
filhos,  pois  al6m  de  induzj-1os  ao  vicio  pelo  p€ssimo  e  repetido
exemplo,   perde   aquela  aur6ola  de   pureza  e   virtude  que   todos

-Quell`      n5o      ouve      cons.lho9      nao      chef.      a

velho'.,

10



notanos  em  nossas  macs,  pots  o  subconsciente  do  menor  passa
a  te-la  retratada  como  uma  victada,  uma  debil,  que,  incapaz  de
resistir   a   urn   habito   nocivo,   nab   ten   condi§6es   morais   para
orienta-lo.

Alguns  medicos,  preocupados  com  a  cugenia,  pois  dela  de-

pende  o  futuro  da  raga,  ji  recomendam  ds  fumantes,.  quando  no
exame   pie-nupcial,   quc   n5o   se   casem,    dirigindo   semelhante
advertencia   aos  {apazes,   aconselhando-os  a  nao   se  casarem  com
m6€as  que  fumem,  pois  a  estatistica  revela  que  o  ab6rto  €  muito
mats   frcqtiente  cntre   as   fumantes,   assim   como   a   esterilf dade,
atribuindo-se o  fcn6meno ao  espasmo provacado  pela  nicotina  nas
trompas,  impedindo  deste  modo  a migra€ao  do 6vulo.  A  fumante
grivida ten  o  desenvolvimento  do  fete  prejudicado  pela nicotina,
o  que  podera,  entre outras coisas,  ocasionar  un  parto  prematuro,
fen6meno  que  ocorre com  grande  freqtichcia  entre  as  tabagistas.
E ainda a estatistica que revela  a menor resistchcia  dos  individuos

prematuros,  conseqtientemente  menor   sobrevivencia.

0  TABAGISTA  SOB  A  PSICOI.OGIA

0  Dr.  John  Pflaum,  da  Universidade  de  Wisconsin,  que  se
dedica  ao  estudo  de  padr6es  de  comportamento,  afirma  que,  no
homem,  o  fumo  representa  sinbalicamente  a  procura  da  masculi-
nidade. 0 fumante 6 menos viril  e memos jnclinado a participar de
competi€6es   esportivas,   €   portanto   efeminado   em   rela€ao   aos

que  nao  fuman.
0 furnante, segundo o Dr. Pflaum, 6 inquieto, nervoso, sempre

a  procura  de  sensa€6es  novas,   pois  apresenta  instabilidade  emo-
cional   decorrente   de   infincia   infeliz.

0  MUND0  CIENTfFICO  CONTRA  0  FUM0

NA  DINAMARCA-dado  o  terrivel  aumento   de  mortes  pot
cancer  de  pulm6es,  foram  tomadas  as  seguintes  medidas:

a)   Proibir  aos  menores  de  16  anos  de fumar.
-Do    honerD    6    eriar:    e    da    besta   o    tcinar".
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b)   Proibir   o    fumo   nos   transportes,    nas   escolas
e  bibliotecas.

c)   Aunentar   tremendamente  o   inp6sto   sabre   ci-
garros:  urn ma€o  de  cigarras  comuns  custa  1.600  cruzei-
ros  e  paga  9o7o   de  imp6sto.

NA  TCHFCOSLOVAQUIA -€  profbido  funar  em  pdblico  e  o
govemo  mantem   varios  centros   para  tratanento   dos   taba-
gjstas,  visando   princtpalmente  a  erradica€ao  do  vicio.

NA  ITALIA-embora  o monop6lio  do  fumo  renda  ao  govemo
urn  bilhao  de  d6lares  anualmente,  desde  1955  que  esta  proi-
bida a publicidade  da inddstria local  e  em  1962  esta  proibi€ao
se   estendeu   aos  produtos   estrangeiros.

NA  INGLATERRA -es fa   terminantemente   proihida   a   propa-
ganda  de  produtos   do  fumo  atrav€s  da  televisao   ou  radio.
Perdendo  assim  a  BBC,  anualmente,  15  milh6es  de  d6lares,
ou  seja,   707o  da   sua  renda.

NO  BRASIL-Da  revista   "0  Medico  Modemo":

-A  Secretaria  de  Sadde  do  DF  ap6ia  francamente  a  cam-

panha  contra   o  funo.
(Dr.     Francisco    Pinheiro    Rocha,     serf€tdrio     de     Sadde

de   Brasilia).

-Nao  ha  ddvida:  o  cigarro  6  prejudidal  a  sadde.

(Dr.   Francisco   Fialho,   diretor   do   lnstituto   Nacional
do   Cancer).

- A  campanha  €  iniciativa  unanime  da AMBr.

(Dr.   Frai]   Teixeira   de   Gonzaga   Lima,   presidente   da
Associacao   Medica   de   Brasilia).

-A  relas5o  direta  fumo-cancer  justifica  medidas  restritivas.

(DI..   Lauro   Valente.   presidente   da   Associa€ao   Para-
naense   de   Medicjna).

n5o   8`:D:a:enohuqnuep'::e'st:bc6  :u:nl:nd*nne,?.to.  quando
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-Na  fuLma€a  do  cigarro  existem  pelo  menos  dcz  substin-
cias   cancerigenas.

Naci!Elf,  o=a=u;i;oce`;F.uno  e  cancer'',  editado  polo  servico

-  0  cigarro  ilude,  invaljda  e  mata.
(Dr.     Edmundo    Blundi,    professor    adjunto    de    Tisio.

#e`£icaes:anea;m£°j:gfda!:d:a8:a;af:d¥acj::lab::)fieacias

0   Dr.  Moaeyr   Santos   Silva,   diretor   do   Servi€o   Nacional
do  Cancer,  enumerou,  cm  reccnte  trabalho,  uma  s6rie  de  estatf s-
ticas  referentes  a  rela€ao  fumo-cinccr: .

Dos   elementos   fomecidos   destacam-se  os   seguintes:

- 0  aunento  da  incideflcia  de  cinccr pulmonar  entre  as
mulheres  (a  doenca  acometia  nove  vezes  mais  os  homens  que

ger¥,pcgue.rseeseemago:efa£[ofe:::€ao€afea:teomdsoqh#::Eerafu=>r
no  sexo  feminino.

-Em   1900,   quando  cada   pessoa  consunia  em  m€din
5o  cigarros por ano,  o cancer do puhio era doenca  rara,  pois
ate  o  ano  de  1904  somente  178  casos  haviam  sido  relatados.
Em  1962,  qunndo  a  media  de  cigarros  fumados  pelo  homem
passou   a   4.ooo,   o   cancer   do   pulndo   foi   responsivel   pot
41.000   mortes.

-A   incidencia   de   cancer   pulmonar   6   1.000%   mais
elevada entre os  fumantes  do que em rela€ao aos  nao.fumantes.

:aifsngi::, :easmm°eft#£a¥:oengcr6et:°nquite  C  enfisema  6  5oo%

-Fumar  menos   de  dez  cigarros  pot   dia  aumenta  on
409ro  o  risco  de  morte;  fumar  de  10  a  19  cigarros,  aunenta
em  7097o  €sse  risco;  de  20  a  39  cigarros  For  dia,  9097o;  mais
de  40  cigarros,   12%.

-A  fuma€a  obtida  pela  combustao  do  cigarro  cont6m

pelo  menos  dez  substancias  reconhecidamente  capazes  de  pro-
duzir   cancer.   Por  outro   lado,   o   Dr.   Silva   relaciona   diversas
conclus6es,  baseadas  no  esfudo  comparativo  das  estatisticas:

"A     [a2ao.     alnda     que    severe.     6     6ea`pre    aniga

a      siBcc[a-.
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deci;r%srics::s::dc:s[r;:i#n:Cd:r££r::£°ffb[£tao:nine[°
--Fumar   cachinbo  ou  chanto  €  menos   perigoso   que

:(¥oafd:`#rc°esr'dqou¥b°Loa:dca;n:£enr£°.Pulndo,rnasaumentao

- "  nitida  rela¢o  entre o hibito  de  furnar e  o  apare-
cimento   do   cancer   do   es6fago.   N5o   ha,   entrctanto,   rclagao
entrc  o  firmo  e  o  cancer  do  cst6mago.

•- 0  hfroito  de  funar  favorcce  o  aparecinento  da  bron-

quite  cr6nica,  enfisema  pulmonar,  doengis  corondrias  e  reduz
de  muito  a  capacidade  funcional  dos  pulm6es.

-Fumar  cigarros  prejudica   mais   a   sadde   do   que   res-

pirar  o  ar  poluido  das  grandes  cidadcs  industriais.
---Fumar   cigarlos   com   filtro  nao   diminui   em   mda   o

risco  que  cotre  o  funante.

PODER   I.EGISLATIVO

No  dia  10  de mar€o de  1965  o deputado lvan Luz  (PRP-PR)
apresentava  a  Camara  dos  Deputados  urn  projeto  que  recebeu  o
nrimero   2.602/65:

0  Congresso  Nacjonal   decreta:

Art.1q-A  embalagem  de  produtos  elabofados  com  funo,
destinados   a  fumantes,   contera  as   seguintes   express6es:   ''0   uso
deste  produto  pode  causal   cancer".

Art.   2o--Esta  lei  entrara  em  vigor  na   data  de  sua  publj-
ca€ao,   revogadas   as   disposi€6es   em   contrario.

]USTIFICACAO

Multjplicam-se,  em  todo  o  mundo,  as  advertencias  dos  cien-
tistas,   medicos   principalmente,   para   os   perigos   do   tabagismo.
Entre   os  males  causados   pelo   vicio   de   fumar   avulta,   segundo
conclusao  de  estudos  e  pesquisas  feitos  por  autoridades  da  major
respeitabilidade  e  categoriza€ao  cientificas,  o  cancer  das  vias  res-

"Qu.in     aao     fo8e     do     i`bismo,     €     pelo     abi8mo

cngolldo".
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pirat6rias,  terrivel  flagelo da humanidade.  6rgaos  de publicidade,
estrangeiros  ou  nacionais,  vein  abrindo  en  suas  colunas  cspacos
sempre  mais  amplos  para  a  divulga€ao  daqueles  estudos.

Nao  seria  praticavel  qualquer  medida  que  extirpasse  a  causa
radicalmentc,   para  inpcdir-lhes  os   danosos   efeitos,  por  motivos
6bvios.

0  projeto   em   tela   persegue   urn   fin   educativo.   Sera   uma
entre   muitas   iniciativas,   de   maior   inportancia   e   eficdeia,   que
devem  ser  tomadas  para  afastar  do  perigo  os  que  a  ele  exp6em
a  sadde  e  a  vida.  Sera  urn minimo  a  ser  cumprido  pelo  Estado,

que  ja   nao  pode  ficar   alheio   ao  fato,   sob  pena   de   descumprir
elemental   clever   que   decorre   de  seu   poder   de   policia,   quando
nao    de   imposi€6es    mats    altas,    no    sentido    de   lesguardar    a
sadde   do   povo.

•.a   da   proibjcao   qua   nasce   a   ten.acao".

B

I,



Composto       €       Jnprcsgo       no
Setor    de    A[te8    GT6flca8    d.
E6cole      T€cBIca      F.d.[el
•Cel8o   SucLow   d.   Fonscc.-
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