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10 de dezembro de 2019 

Entendemos que os consumidores podem ter dúvidas sobre talco e queremos compartilhar os fatos 
acerca desta questão. Infelizmente, o formato unilateral da audiência de hoje foi indistinguível do que já 
foi propagado por advogados requerentes no litígio em andamento. 

Esperávamos contribuir para uma discussão equilibrada e significativa sobre um tópico tão 
especializado, contudo mesmo após conversas contínuas com o subcomitê, ele rejeitou a apresentação 
de nosso especialista técnico que possui várias qualificações em geologia e tem décadas de experiência 
em testes para amianto. Ele também se recusou a ouvir a nossa presidente do grupo de empresas da 
Johnson & Johnson responsável pela divisão norte-americana de saúde do consumidor. Informamos 
repetidamente ao subcomitê que nosso CEO não é um especialista no assunto da audiência e 
respeitosamente recusamos o convite para que nosso CEO depusesse. Nossa carta para o subcomitê de 
2 de dezembro de 2019 detalhando nossa posição pode ser acessada aqui. Continuamos comprometidos 
a continuar a trabalhar com o subcomitê nesta questão. 

Apesar das preocupações que expressamos ao subcomitê sobre a organização da audiência, ela 
convocou três especialistas pagos dos requerentes que depõem contra a empresa no litígio em 
andamento, dois dos quais receberam milhões de dólares para essa função. Além disso, tanto o Dr. 
Longo quanto a Dra. Moline mudaram suas opiniões em relação ao talco após serem pagos para depor 
contra a Johnson & Johnson. 
Quando esteve envolvido em litígio anterior contra outras empresas, o Dr. Longo disse que o talco 
cosmético não contém amianto. Anteriormente, a Dra. Moline disse que o talco dos depósitos usados 
pela Johnson & Johnson não contém amianto. 

Defendemos a qualidade e a segurança de nossos produtos baseados em talco. O talco para bebês da 
Johnson é seguro, não contém amianto nem causa câncer, como demonstrado em mais de 40 anos de 
evidências científicas. Na semana passada, divulgamos publicamente 155 resultados de testes 
terceirizados mostrando que não há amianto em nosso talco. Mais informações estão disponíveis em 
FactsAboutTalc.com. 

###

https://www.factsabouttalc.com/_document/johnson-johnson-letter-to-subcommittee-on-economic-and-consumer-policy?id=0000016e-f12d-d08d-a1fe-ffff1a7d0000
https://www.jnj.com/company-investigation-confirms-no-asbestos-in-johnsons-baby-powder

