
Cinema mudo em SPHabitat
Pesquisa mapeia as 150 salas
abertas entre 1895 e 1929

Cidades se juntam e rodovia
vira avenida no interior paulista
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Proibições avançam de
Norte a Sul do País

ADESÃO É MAIOR QUE EM NY

Metrópole
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Aziz Ab’Sáber, o mais premiado geógrafo
do País, tenta preservar seu trabalho

● São Paulo
Tem o maior índice de cumpri-
mento da lei, com 99,6% de ade-
são, segundo a Secretaria de
Saúde e o Centro Estadual de
Vigilância Sanitária

● Inglaterra
Departamento de Saúde Nacio-
nal registra adesão de 98%

● Nova York
Universidade Harvard aponta

índice de cumprimento de 97%

● Noruega
Marca também é de 97%

● Ottawa (Canadá)
Índice ficou em 95%

● Itália
Registro mostra 98,5%

● Irlanda
94% de cumprimento

● O fumo e os números

estadão.com.br

Paulistânia

Rodrigo Brancatelli
Rodrigo Burgarelli

Um ano após a lei antifumo
paulista – que faz seu primeiro
aniversário no dia 7, servindo
de exemplo para cidades de ou-
tros 14 Estados –, a patrulha
da fumaça vai agora perseguir
a publicidade da indústria ta-
bagista. Ao perceber que mar-
cas de cigarro fazem propagan-
da em festas, eventos e até em
porta-copos, o governo plane-
ja autuar as empresas do mes-
mo jeito que está fazendo com
os bares e restaurantes que
desrespeitam a legislação.

As 900 palavras contidas na
Lei n.º 13.541 não só baniram o
cigarro dos locais fechados co-
mo também transformaram inú-
meras facetas de São Paulo – des-
de a mudança na paquera na noi-
te paulistana até o aumento de
reclamações por barulho nas
ruas, como pode ser visto nas fo-
tos desta reportagem. A fiscaliza-
ção constante faz os fumantes se
sentirem cada vez mais desloca-
dos, ao mesmo tempo em que os

não-fumantes agradecem por
não saírem mais de uma dancete-
ria com cheiro de fumaça. Com
essa adesão visível em quase to-
dos os estabelecimentos da capi-
tal, o governo pretende agora ini-
ciar uma segunda fase da fiscali-
zação e coibir qualquer tipo de
incentivo ilegal ao fumo, princi-
palmente na forma de anúncios
voltados para os jovens.

Foram os próprios fiscais das
vigilâncias sanitárias estadual e
municipal e do Procon que perce-
beram a prática – apesar de ser
terminantemente proibido, por
leis federal e estadual, a indús-
tria tabagista continua exibindo
as logomarcas em festas patroci-
nadas, shows, rodeios, brindes,
eventos universitários e até em
tampos de mesas de bar. De acor-

do com a legislação, a publicida-
de de cigarro só está liberada no
interior dos pontos de venda de
cigarros, como padarias, tabaca-
rias e supermercados.

“Nessa primeira fase da fisca-
lização, que começou em agos-
to, tivemos um foco direciona-
do totalmente em bares, restau-
rantes e outros estabelecimen-
tos”, diz a diretora do Centro

Estadual de Vigilância Sanitária
(CVS) de São Paulo, Maria Cris-
tina Megid. “Agora, vamos ter
um grande foco na publicidade.
Apesar de serem irregulares, vi-
mos que ainda há muitos anún-
cios de cigarro em eventos, fei-
ras, shows, até mesmo nas calça-
das, em mesinhas. Vamos agora
atrás disso, mas sem deixar de
lado as ações de fiscalização.

Não vamos baixar a guarda. A
Lei Antifumo está consolidada
na questão do ambiente e a ade-
são foi sensacional.”

Para o presidente do Sindica-
to da Indústria de Fumo de São
Paulo (Sindifumo), José Henri-
que Nunes Barreto, as empre-
sas do setor respeitam as leis
que proíbem a publicidade. “Is-
so é uma bobagem. Esse tipo de
publicidade não cria nenhuma
vantagem competitiva”, diz. “A
gente busca de maneira cidadã
cumprir a lei. Claro, pode ter
uma coisa ou outra, como uma
camiseta dada para um balconis-
ta de uma tabacaria, mas não
passa disso.”

Segundo levantamento feito
pelo Instituto do Coração em
700 estabelecimentos do Esta-
do, a lei diminuiu sensivelmen-
te os efeitos do cigarro no não-
fumante. O volume de monóxi-
do de carbono (CO) em bares
caiu 73%, enquanto nos restau-
rantes a queda foi de 68%. Os
funcionários desses estabeleci-
mentos tiveram queda no nível
de CO no corpo de 52,6%.

Um ano depois da lei antifumo que
mudou SP, alvo será a publicidade
Governo promete autuar empresas que anunciam cigarro em eventos e brindes do mesmo modo que tem feito com bares e restaurantes

3.530.994
fumantes vivem na capital
paulista

33,85%
dos adultos são fumantes

858
cigarros são consumidos
em média por um
fumante anualmente

R$ 90 mi
são gastos anualmente
pelo Estado com doenças
relacionadas ao tabaco

R$ 338 mi
é o prejuízo anual do Sistema
Único de Saúde (SUS)
com doenças relacionadas
ao fumo

200 mil
mortes por ano são
causadas pelo tabagismo

99,6%
é a adesão em
São Paulo à Lei Antifumo,
conforme balanço estadual
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CIGARRO BANIDO. 12 meses de proibição
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Lugares onde a lei não pegou e os fumódromos improvisados, na pág. C3 }

Desde que São Paulo aprovou a
lei que baniu o cigarro dos luga-
res fechados, fumantes de várias
partes do Brasil tiveram de se
adaptar a determinações seme-
lhantes. Estados e municípios
criaram leis específicas para
combater o fumo em ambientes
fechados e de uso coletivo.

Em Curitiba, por exemplo, des-
de que a lei municipal antifumo
entrou em vigor em novembro,
fiscais da Vigilância Sanitária fi-
zeram 9 mil inspeções, que resul-
taram em 42 autuações e 31 mul-
tas. De acordo com o presidente
da regional paranaense da Asso-
ciação Brasileira de Bares e Ca-

sas Noturnas, Fábio Aguayo, os
estabelecimentos que consegui-
ram adequar-se à lei e tiveram a
sorte de já ter um espaço arejado
foram beneficiados. Mas aque-
les em que os clientes são obriga-
dos a ir até a calçada para fumar
estão perdendo até 33% do fatu-
ramento.

Vários municípios, porém, ain-
da lutam para implementar as
novas regras. Em Manaus, a
maior resistência à lei, que come-
çou a vigorar em janeiro, tem si-
do nos bares. “As pessoas pare-
cem entender melhor quando

abordadas em restaurantes, mas
é mais complicado em bares”,
destaca a subsecretária munici-
pal de Saúde, Denise Machado.

Já em Cuiabá, apesar de pro-
mulgada em novembro, a lei anti-
fumo ainda não foi posta em prá-
tica. A superintendente do Pro-
con-MT, Gisela Viana, afirma
que a lei tem equívocos e a possi-
bilidade de instalação de fumó-
dromos em ambientes fechados
inviabiliza a fiscalização. /

E V A N D R O F A D E L , L I E G E

ALBUQUERQUE e FÁTIMA LESSA,

ESPECIAL PARA O ESTADO

Varanda. A
boate Lions
foi para o
imóvel da
região
central
graças ao
espaço para
fumantes

Segurança.
Além de
controlar a
entrada do
bar onde
trabalha,
Renato Alves
Santos
também fica
de olho em
fumantes
caloteiros
que tentam
sair sem
pagar.
“Tenho de
ficar mais
atento”

Garçom.
Hildebergo
José de
Medeiros
fuma 50
cigarros todo
dia, mas
festeja a lei
porque não
precisa
respirar de
tabela o
cigarro dos
clientes.
“Cheirar
fumaça é
muito pior do
que fumar”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 maio 2010, Metrópole, p. C1.




