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A Sociedade Espanhola de Epidemiologia revela que
um em cada cinco mortos devido ao tabaco é
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O Estado arrecada por ano mais de mil milhões de
euro em impostos sobre o tabaco!

mais saudáveis.

Ilustração
6.570 é o número de cigarros que um
viciado fuma em média por ano, o que
equivale a 1.000 euro.

