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ARTIGO
CIGARROS ELETRÔNICOS:

NÃO SE ENGANE, DE “DESCOLADO” E 
“INOFENSIVO” ELES NÃO TÊM NADA

Cidade

Arraial do Chapadão terá show
nacional com João Bosco e Vinicius

CAMPO NOVO

O prefeito de Campo 
Novo do Parecis, Rafael 
Machado, confirmou a 
vinda da dupla sertaneja 
João Bosco e Vinicius para 
cantar no Arraial do Cha-

Arraial do
Chapadão, no dia 3 
de junho, na Praça 
Odenir Ortolan

O passeio
acontecerá no
domingo, com
a largada as 7h

Dupla sertaneja João Bosco e Vinicius

padão, no dia 3 de junho, 
na Praça Odenir Ortolan. 
O evento contará com a 
participação de várias es-
colas, com apresentação 
de danças típicas, as fa-
mosas quadrilhas, gastro-
nomia junina, shows lo-
cais e muito mais.

Machado destacou o Ar-
raial do Chapadão como 
um dos maiores da região 
e convidou a população 
para participar, após o 
período de inatividades 

devido a pandemia.
“Todas as cidades do 

Brasil tiveram que encer-
rar esses tipos de even-
tos. Hoje comemoramos 
a retomada. Convido 
toda a população para 
participar do Arraial do 
Chapadão, que promete 
ser um dos maiores da 
região. Show gratuito a 
todos, venham e vamos 
aproveitar, estão todos 
convidados”, convida o 
gestor.

Assessoria - Prefeitura

MAIO AMARELO

Barra do Bugres promove
Passeio Ciclístico neste domingo

REDAÇÃO DS / Assessoria

A Prefeitura de Bar-
ra do Bugres, através da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Depar-
tamento de Trânsito Mu-
nicipal e a Polícia Militar, 
realizarão neste domingo, 
dia 29 de maio, um pas-
seio ciclístico.

O passeio acontecerá 
no domingo, com a larga-
da às 7h, em frente a Po-
lícia Militar, na Avenida 
Rio Branco, e a chegada 
na Praça Felipe Mendes 
em frente à Prefeitura.

“Venha, traga sua famí-
lia e participe!”, convi-
dam os organizadores, ao 
destacar que o evento está 

sendo realizado em alusão 
ao Movimento Maio Ama-
relo – que tem como pro-
posta chamar a atenção da 
sociedade para o alto índi-
ce de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mun-
do, e ainda a Campanha 
Faça Bonito, de Combate 
ao Abuso e à Explora-
ção Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

Participam do evento 
os grupos Pedal Life, Pe-
dal Barra, Pedal Delas, 
Trilheiros, Detran, 8ª Ci-
retran e Departamento de 
Trânsito Municipal.

Haverá ponto de hidra-
tação e sorteio de brindes.

Recentemente os cantores Zé Neto e Solange Almeida expuse-
ram para a mídia problemas de saúde causados pelo uso de ci-
garros eletrônicos. Ambos tiveram de buscar tratamento médico 
para falta de ar e relataram dificuldade de cantar. Em entrevista 
a artista Solange Almeida contou que após abandonar o vício 
pelo cigarro convencional há 15 anos, foi apresentada ao cigarro 
eletrônico e por acreditar que ele não possuía nicotina, só foi se 
dar conta do novo vício quando as consequências começaram a 
surgir.
O curioso é que os cigarros eletrônicos surgiram justamente como 
uma alternativa para auxiliar no controle do cigarro tradicional, 
apesar de não existir comprovação relacionada a essa eficácia. 
Com sua aparência “inofensiva” e design moderno que pode con-
tar inclusive com luzes chamativas, variedades de sabor e a au-
sência do odor incômodo do cigarro tradicional, os eletrônicos 
viraram moda entre os jovens. O cigarro eletrônico, no entanto, 
não é inofensivo – longe disso. Seus altos índices de nicotina 
e outras substâncias nocivas podem gerar dependência quími-

ca no indivíduo rapidamente 
e acarretar todas as doenças 
respiratórias associadas a esse 
vício, como enfisema pulmo-
nar, doenças cardiovasculares 
e câncer.
Além disso, tem-se percebido 
que o cigarro eletrônico muitas 
vezes atua como porta de en-
trada para o cigarro convencio-
nal e muitos fumantes também 

têm associado o uso do cigarro eletrônico com o convencional, 
o que agrava ainda mais sua condição de saúde. Vale o registro 
também da situação relatada pela cantora, em que ex-fumantes 
de cigarro convencional, se envolvem no novo vício por acreditar 
erroneamente que esse é mais brando e fácil de controlar.
Todas as formas de tabaco comprometem a saúde e a qualidade 
de vida de quem se expõe a ele ativa ou passivamente. O tabagis-
mo possui uma relação de causa e efeito com diferentes tipos de 
câncer, não apenas o câncer de pulmão e brônquios, mas também 
em outros órgãos-alvo como a boca, faringe, laringe, esôfago, ve-
sícula biliar, trato gastrointestinal, fígado, estômago, pâncreas, 
rim, bexiga, colo de útero, útero, mama, próstata, colorretal e 
leucemia mieloide aguda, além de possuir associação com me-
tástases para outros locais.
A legislação brasileira proíbe a comercialização do cigarro eletrô-
nico e seus derivados desde 2009. Neste momento a lei passa por 
processo de discussão e atualização de informações técnicas. A 
Anvisa está na fase de levantamento de subsídios, aberta a rece-
ber informações técnicas a respeito dos cigarros eletrônicos. Por 
isso, conselhos e entidades da saúde têm se unido para entregar 
todas as evidências científicas que garantam a continuidade da 
proibição do comércio dos cigarros eletrônicos.
Não se engane, de “descolado” e “inofensivo” os cigarros eletrô-
nicos não têm nada!

Lorraynne dos Santos Lara - Cirurgiã-dentista, 
Mestranda em Ciências Odontológicas Integradas – UNIC); 

Luiz Evaristo Ricci Volpato, Cirurgião-dentista, Professor do 
programa de Mestrado e Doutorado em Ciências 

Odontológicas Integradas – UNIC e membro do corpo 
clínico do Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Seus altos índices 
de nicotina e
outras substâncias 
nocivas podem 
gerar dependência 
química


