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As agências reguladoras, os laboratórios independentes e pesquisadores de destaque em 
universidades analisam o talco de J&J há décadas e, a cada análise, constatam que o nosso talco 
não contem amianto. Longe de qualquer nova tese ou descoberta, os advogados de acusação 
ressuscitaram uma acusação sem provas sobre amianto em nosso talco que remonta à década de 
1970.

A informação na qual o New York Times se embasou está publicamente disponível há anos; júris, 
juízes e tribunais de apelação já a apreciaram minuciosamente ao longo de processos judiciais. É 
lamentável que, quando analisamos muitos desses fatos detalhados junto ao New York Times, o 
jornal tenha optado por não relatar que a FDA (Agência de Controle de Alimentos e 
Medicamentos dos EUA) testou nossos produtos e locais de extração por mais de quatro anos na 
década de 1970, monitorou continuamente produtos de talco cosmético ao longo do tempo e 
voltou a analisar os nossos produtos e fornecedores de talco em 2008-09 - e em todas as 
situações, não encontrou qualquer vestígio de amianto.

A reportagem também ignora os estudos independentes revisados por pares com dezenas de 
milhares de mulheres e mais de 1.000 homens, conduzidos pelas principais instituições de 
pesquisa do país, que concluíram que o nosso talco não causa câncer nem qualquer doença 
relacionada ao amianto e, em vez disso, menciona estudos "realizados nos últimos anos por 
advogados da demandante" para sustentar a sua premissa.

O histórico ao longo de décadas revela indubitavelmente que o nosso talco é seguro. A J&J tem 
participado com total transparência de discussões abertas sobre a segurança do seu talco com 
cientistas e agências regulatórias, e continuaremos a defender a nossa posição.

Mais de 5.000 documentos que foram aceitos como evidência nestes casos estão disponíveis em 
http://www.factsabouttalc.com.
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