


Segundo ele, o O'Malley's sofreu
queda no consumo após a publica-
ção da lei, como já era esperado por
muitos donos de estabelecimentos
que afirmavam que os fumantes pas-
sam mais tempo consumindo do que
os não fumantes. Mas de acordo com
Visserman, aos poucos, a proibição
está revelando uma nova realidade.
"Com o ar limpo, agora o não fuman-
te fica mais tempo no bar, enquanto o
fumante faz de tudo para convencer
os companheiros a irem para um lu-
gar aberto onde possam fumar", diz.

O empresário conta que o fatura-
mento da casa chegou a cair 50% nas
duas primeiras semanas da vigência da
lei, mas que já se recuperou com uma
celeridade acima das expectativas.
"Esperávamos voltar ao normal num
prazo de seis meses e em menos de seis
semanas recuperamos toda a perda
inicial e tivemos uma ligeira alta no ti-
cket médio. Isso quer dizer que as pes-
soas estão consumindo mais. Tivemos
um aumento em torno de 25% no con-
sumo de comida", afirma ele.

Fumante é tido como
inconveniente
Pode parecer um apelo forte, mas

muita gente concorda que há algum
tempo o fumante é considerado um
inconveniente e por isso sofre uma
certa "discriminação" por causa do
vício. De acordo com Ali Visserman,
os clientes não fumantes estão ado-
rando a nova realidade. "As mulheres
(e até os homens) antes reclamavam
que tinham que lavar os cabelos an-
tes de dormir, depois de uma noite no
O'Malley's. Tem pessoas que não cos-
tumavam freqüentar a casa nos dias
mais movimentados e que aos pou-
cos estão começando a freqüentar
todas as noites. E gradualmente, es-
tamos recebendo novos clientes não
fumantes que nunca antes freqüen-
taram a casa", afirma.

Roberto Oropallo também acredi-
ta que os fumantes, como ele, já vi-
nham sofrendo "discriminação" por
causa da fumaça e do incômodo

odor que ela deixa nas outras pesso-
as. "Acredito que todo fumante deseja
largar o vício. O melhor a fazer é apro-
veitar o 'embalo' da proibição", diz.

Ex-fumante, o técnico em conta-
bilidade, Clécio Wilian Prado, de 35
anos, também acredita que a nova lei

deve incentivar cada vez mais fuman-
tes a abandonarem o vício. "O fuman-
te vinha perdendo espaço nas empre-
sas já na contratação, ao responder as
fichas de seleção. Agora, ou a pessoa
fuma ou trabalha", sugere ele.

Vencendo um vício que já durava 20 )}
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anos, Prado conseguiu parar de fumar
pouco antes da Lei Antifumo entrar
em vigor, participando de uma pes-
quisa desenvolvida pela Faculdade de
Medicina do ABC. "Eu fumava 20 cigar-
ros por dia, mas queria parar. Procurei
a saúde pública e por coincidência a
faculdade estava com um protocolo
de tabagismo aberto. Ou seja, para re-
novar o alvará do medicamento o fa-
bricante precisava fazer um estudo da
eficácia do remédio com um grupo de
pessoas durante um período de 12 se-
manas", conta.

Deu certo, e há cinco meses ele dei-
xou o vício que já estava acabando
com a sua saúde. "Uma vez fui a um
churrasco e inventaram de jogar bo-
la. Passei muito mal depois que co-
mecei a correr. Meu coração dispa-
rou", lembra.

Fumar no trabalho
não dará demissão
Segundo o advogado João Felipe

Pantaleão Carvalho Santos, especia-
lista em contratos trabalhistas, o fun-
cionário que for flagrado fumando
em ambiente fechado durante o expe-
diente não poderá ser demitido. Mas
poderá receber advertência e até ser
suspenso por colocar a empresa em
risco de descumprir a lei. "A empresa
que for multada e tiver prova inequí-
voca da participação do funcionário,
poderá, sim, descontar o valor do sa-
lário dele, em razão do dano causado -
à empresa", explica o advogado.

A fim de evitar esse tipo de situação,
ele sugere que as empresas criem in-

formativos internos para informar os
funcionários sobre as condições da
nova lei. Mas no caso do descumpri-
mento partir do próprio dono da em-
presa ou de diretores de alto escalão,
são os funcionários quem têm o di-
reito de denunciar os patrões. "Trata-
se de uma situação delicada, pois o
funcionário poderá ser demitido por
um outro motivo e não este. O anoni-
mato poderia permitir a manutenção
do trabalho, mas vale lembrar que
se comprovado de forma robusta na
Justiça do Trabalho que a demissão
tenha se dado exclusivamente pela
denúncia, no mínimo, o funcionário
seria beneficiado por danos morais",
garante ele.
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