Porquê? Veja:
A Lei Antifumo – Lei Nº 12.546/11 determina que é PROIBIDO EM
TODO O BRASIL FUMAR em locais de uso coletivo, público ou
privado, como hall, corredores de condomínio, restaurantes e clubes
– mesmo que o ambiente seja parcialmente fechado por uma parede,
divisória, teto ou toldo. Conforme a Lei, só é permitido fumar em
casa, em locais ao ar livre como parques públicos, praças públicas,
áreas abertas de estádio de futebol, vias públicas e tacarias. Entre
as exceções estão também cultos religiosos em que os fiéis poderão
fumar, caso faça parte do ritual.
Ainda a Lei em Goiás – Lei Nº 17734
Art 7º – fica proibida a criação de fumódromo em áreas destinadas
à prática do tabagismo em locais fechados.
Consideramos desta forma, mediante a Lei, que todos os tipos de
fumo, sejam cigarros, narguilés, cachimbos, charutos ou similares, são
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PRINCIPALMENTE dentro das suítes.
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Em caso de flagrante de menores utilizando de fumo nas áreas
comuns, a Polícia e o Conselho Tutelar serão imediatamente
acionados para as medidas cabíveis.
Ainda em relação ao Narguilé, prestamos alguns esclarecimentos.
O Narguilé é um tipo de cachimbo de água, por meio do qual o
tabaco (normalmente aromatizado) é fumado com acréscimo de
melaço (derivado do açúcar). O fumo especial para narguilés pode
ter aromas variados como de frutas, mel e flores. Um estudo da
Universidade de Brasília (UnB), comprovou que uma sessão do
narguilé equivale ao fumo de 100 cigarros. O pneumologista Carlos
Alberto Viegas, autor do estudo, sustenta que o narguilé tem
uma concentração de nicotina que gira em torno de 4%, enquanto
o cigarro tem em média 2%. Segundo o médico, as sessões de
narguilé de até oitenta minutos, expõem o fumante por mais
tempo ao tabaco, pois um cigarro comum costuma ser consumido
em cerca de oito minutos.
Colocamos-nos à disposição para outros estabelecimentos.
A Diretoria
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