
A cada 18 horas, uma multa é
aplicada na cidade; zona sul lidera

Bar e balada
improvisam
fumódromo
Regra ainda é desrespeitada em lugares
públicos, como o Terminal Barra Funda

CIGARRO BANIDO. 12 meses de proibição

A cada 18 horas, a Secretaria Esta-
dual de Saúde multa um estabele-
cimento na cidade de São Paulo
por descumprimento da Lei Anti-

fumo. Segundo levantamento da
pasta, de setembro de 2009 a
abril deste ano foram 322.033
ações de fiscalização em todo o

Estado com base na legislação
que restringiu o fumo – e foram
emitidas 374 multas na capital e
362 no interior.

Na capital paulista, a zona sul
foi a região com maior número
de autuações registradas (105).
Em seguida, vieram a região cen-
tral (78), zona leste (74), zona
norte (67) e zona oeste (50).

“No momento, não há previ-
são de mudanças na lei. A fiscali-
zação feita pelos agentes da Vigi-
lância Sanitária e do Procon tem
se mostrado extremamente efi-
ciente”, diz o secretário estadual
de Saúde, Luiz Roberto Barradas
Barata. “Não é por acaso que o
índice de cumprimento da lei su-
pera os 99%.”/ R.B. e R.B.

CLAYTON DE SOUZA/AERAFAEL NEDDERMEYER/AE

RAFAEL NEDDERMEYER/AE

Doze meses de restrição e milha-
res de fiscalizações depois, a dis-
cussão sobre alguns aspectos da
aplicação da lei antifumo ainda é
incipiente. Por um lado, há luga-
res em que a norma simplesmen-
te não pegou. Por outro, há fumó-
dromos de bares e casas notur-
nas que, mesmo sob vigia inten-
sa dos fiscais, não se adequaram
corretamente ao texto da lei, se-
gundo especialistas ouvidos pe-
lo Estado.

No primeiro caso, estão os lo-
cais onde fumantes mais obstina-
dos teimam em acender o cigar-
ro, apesar da presença ostensiva
dos famosos adesivos de “proibi-
do fumar” – como banheiros de
balada, bares na periferia e esta-
ções de ônibus ou metrô. No Ter-
minal da Barra Funda, por exem-
plo, é fácil flagrar pessoas fuman-
do ao lado dos adesivos de proibi-
ção na área de embarque de ôni-
bus. “As pessoas veem as placas
e ignoram”, comenta o fiscal
Adalberto da Silva Júnior.

Na segunda situação, há os vá-
rios bares e restaurantes que ten-
taram se adequar à lei construin-
do fumódromos internos ao ar
livre, mas fechados por paredes.
Especialistas, no entanto, não
acreditam que locais do tipo este-
jam de acordo com a legislação.

“Qualquer lado fechado, seja

por parede lateral ou por telha-
do, está enquadrado como local
onde é proibido o fumo. O que se
pressupôs foi que qualquer obs-
táculo para a saída da fumaça se-
ria um problema. E uma parede
pode ser um obstáculo importan-
te”, disse o advogado Carlos Ari
Sundfeld, professor de Direito
da Fundação Getúlio Vargas.

Com e sem laterais. Mas não é
isso o que se vê em vários estabe-
lecimentos da noite paulistana.
O do clube Berlim, na Barra Fun-
da, zona oeste, é um espaço a céu
aberto totalmente rodeado por
paredes – e até não fumantes
têm de passar pelo fumódromo
para chegar aos banheiros. No
Espaço Elevate, casa de festas na
Consolação, centro, o fumódro-
mo é fechado nos lados. E no Bar
do Cardozo, no Itaim Bibi, zona
azul, o problema é oposto: as late-
rais são abertas, mas há teto.

Segundo o clube Berlim, os
próprios fiscais da lei aprovaram
o fumódromo interno. Os pro-
prietários das outras casas notur-
nas não foram localizados. O Me-
trô disse que repudia eventuais
desrespeitos. Procurada, a Secre-
taria Estadual de Saúde não res-
pondeu até sexta-feira. / RODRIGO
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Sobe e
desce. Toda
vez que
decide fumar
um cigarro, a
consultora
Renata Alves
Lima pega o
elevador e
desce para a
rua. “A lei é
razoável,
mas tem
exageros”

Bitucas.
Com os
fumantes na
rua, restos
de cigarros
ficam nas
calçadas.
Mas acabou
o cheiro de
cigarro
pós-balada
na roupa de
quem não
fuma

Xaveco. Os
fumódromos
ao ar livre
viraram o
principal
ponto de
paquera. “A
proximidade
física é muito
boa, quebra
o gelo entre
as pessoas”,
diz Ismael
de Araújo,
autor do
‘Manual do
Xavequeiro’
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