
Encontros e desencontros
Setorde mídia exterior incorre em irregularidades e excessos que dão argumentos ao projeto da Prefeitura de São Paulo.
Porsuavez,poderpúblicose perdem
ALISSON ÁVILA

É inegável que as ruas de São
Paulo estão dominadas pela po-
luição visual: não apenas com os
códigos ilegíveis dos pichadores
espalhados em muros, casas e
topos de edifícios, mas também
com milhares de informações
publicitárias distribuídas por
todos os cantos possíveis da me-
galópole. São outdoors, painéis,
faixas e empenas de prédios de
todos os tamanhos e apelos que,
inúmeras vezes, invadem espa-
ços indevidos para atrapalhar
a perspectiva visual de quem
circula pela cidade.

Este descontrole dá munição
à iniciativa do prefeito Gilberto
Kassab (PFL), divulgada há
cerca de 20 dias, que deve ser
brevemente encaminhada à Câ-
mara de Vereadores propondo
a reestruturação total da pro-
paganda de rua em São Paulo.
A idéia é retirar todas as mídias
privadas para a manutenção
exclusiva dos equipamentos de
mobiliário urbano.

É incontestável, porém, que
a prefeitura da capital paulista
chafurda em burocracias que
impedem a efetiva ordenação do
ambiente urbano, a despeito da
postura muitas vezes questioná-
vel das companhias de mídia ex-
terior - - e por que não dizer dos
anunciantes, que pagam para
ocupar tais espaços ilegais.

Um exemplo desse desen-

contro da administração
municipal é o caso do
Cadastro de Anunciantes
(Cadan). Necessário para
a instalação autorizada de
peças publicitárias ex-
ternas, ele não é emitido
pela prefeitura paulistana
desde 2003, quando a Lei
n° 13.525 - - que passou
a regular o setor desde
então - - foi sancionada. O
motivo: seu texto original
previa que, para a emissão
do Cadan, as operadoras
de propaganda de rua
precisariam pagar uma
"outorga onerosa" pelo direito de nas vias de São Paulo, cada vez prazos lá acertados expirem. Há

Situação caótica da mídia exterior em São Paulo expõe controvérsias do setor e burocracia da prefeitura

uso do espaço público. Como as
companhias já pagavam a Taxa
de Fiscalização de Anúncios
(TFA), alegaram bi-tributaçâo e
emperraram o processo - - sem,
é claro, deixar de despejar cada
vez mais publicidade na capital.

Entretanto, as empresas
não incorriam exatamente em
crime ao dispor suas peças sem
autorização. Além de o poder
público não ter regulamentado
na íntegra a nova lei, deixan-
do várias questões em aberto

o que inclui a própria "ou-
torga onerosa" -, a redação já
regularizada informava que seria
possível instalar propaganda
caso a prefeitura não desse re-
torno oficial aos pedidos em até
45 dias. Como se pode perceber

mais lotadas de anúncios, o setor
continuou criando suas peças e
acirrou a briga.

A Secretaria de Habitação,
responsável pelo Cadan, informa
por meio de sua assessoria que
o Executivo conseguiu revogar
no dia 19, através do decreto
n^ 47.295/06, o artigo 35 da
Lei nü 13.525/03 que previa a
"outorga onerosa". Ou seja: em
tese, as licenças publicitárias
finalmente poderão começar a
ser emitidas.

Ocorre que os buracos da
legislação não param aí. A lei
de mídia exterior de 2003 fi-
cou dependente da anterior
(12.115/96): os contratos pré-
vios à mudança permaneceram
e continuam valendo até que os

situações, por exemplo, em que
a lei de 1996 segue em validade
até 2007.

O ex-prefeito José Serra che-
gou a sinalizar uma organização
final da Lei ns 13.525 em dezem-
bro do ano passado, ao retirar
de seu texto a cobrança da "ou-
torga onerosa" e publicar a Lei
n- 14.110, que derrubou alguns
pontos pendentes sancionados
anteriormente. Porém, este ins-
trumento não teve nenhum de
seus pareceres regulamentados,
gerando mais controvérsias.

No começo de 2006, com
Walter Feldman na secretaria
de subprefeituras da capital
(cargo hoje ocupado por Andréa
Matarazzo), um termo de com-
promisso entre a administração

municipal e o Sindicato
das Empresas de Publi-
cidade Exterior (Sepex)
retirou das ruas mais de
mil placas irregulares
pertencentes às afiliadas
da entidade. Mas, na mes-
ma época, a contradição
surgiu mais uma vez:
o ainda prefeito Serra
instalou, por conta pró-
pria, centenas de faixas
nas esquinas mais movi-
mentadas de São Paulo
alegando "prestação de
contas" de sua gestão à
população. O que se viu

nas semanas seguintes foi uma
megaoperação de recapeamento
das ruas paulistanas, também
divulgada nessas faixas, seguida
pela pré-candidadura de Serra
à presidência da República e
candidatura oficial ao governo
de SP pelo PSDB.

Essa seqüência de desarran-
jos ajuda a entender porque, nas
apurações realizadas ao longo
da semana passada por Meio
& Mensagem, nunca havia a
mesma resposta (quando havia)
para diversas informações relati-
vas à polêmica. Para citar alguns
exemplos: quantas peças de mo-
biliário urbano estão instaladas
na cidade; quantos abrigos de
ônibus com patrocínio existem
na capital; ou mesmo por que di-
versos aspectos da Lei n213.525,

O que diz a legislação
A Lei nü 13.525/03, que é a base

das regras para a mídia exterior de
São Paulo, relaciona 24 itens como
sendo "mobiliário urbano de uso e
utilidade pública, entre outros":
I - abrigo de parada de transporte
público de passageiros;
instalações de proteção aos usu-
ários do sistema de transporte
público, contra as intempéries,
instalados nos pontos de parada e
terminais, devendo, em sua concep-
ção, ter definidos os locais para vei-
culação de publicidade e os painéis
informativos referentes ao sistema
de transporte e sua integração com
o metropolitano.
II - totem indicativo de parada de
ônibus;
Elemento de comunicação visual
destinado à identificação da pa-
rada de ônibus, quando houver
impedimento para instalação dos
abrigos.
III - sanitário público "standard";
IV - sanitário público com acesso
universal;
V - sanitário público móvel (para
feiras livres e eventos);
Instalações higiênicas destinadas ao
uso comum, sendo implantados em

praças e nos terminais de transporte
de uso coletivo; e, os chamados sani-
tários públicos móveis, instalados em
feiras livres e eventos.
VI - painel publicitário/informativo;
Painel luminoso para informação a
transeuntes, consistindo num sistema
de sinalização global para a cidade, que
identificará mapas de áreas, marcação
dos pontos de interesse turístico,
histórico e de mensagens de caráter
educativo
VII - painel eletrônico para texto
informativo
Consiste em painéis luminosos ou to-
tens orientadores do público em geral,
em relação aos imóveis, paisagens e
bens de valor histórico, cultural, de
memória popular, artísticos, localiza-
dos no entorno e ainda com a mesma
função relativamente a casas de espe-
táculos, teatros e auditórios
VIII - placa e unidades identificativas
de vias e logradouros públicos;
Aquelas que identificam as vias e
logradouros públicos, instaladas nas
respectivas confluências.
IX - totem de identificação de espaços
e edifícios públicos
Elementos de comunicação visual,
destinado exclusivamente à identifica-

ção dos espaços e edifícios públicos.
X - cabine de segurança;
Equipamento destinado a abrigar poli-
ciais durante 24 horas/dia, com acesso
externo tipo balcão para atendimento
aos transeuntes, com capacidade para
atendimento de primeiros socorros,
contendo pequeno sanitário, prevendo
espaço para detenção provisória de,
pelo menos, 01 (uma) pessoa.
XI - quiosque para informações cul-
turais;
Equipamentos destinados à comer-
cialização e/ou prestação de serviços
diversos, implantados em praças e
logradouros públicos, nos locais e
quantidades a serem estipulados pelo
Poder Público Municipal, sem prejuízo
do comércio local regularmente esta-
belecido e do trânsito de pedestres
XII - bancas de jornais e revistas;
Instaladas em espaços públicos,
obedecerão a um cronograma de ins-
talação, decorrente da aprovação do
desenho do mobiliário em relação ao
desenho urbano e da aprovação de sua
instalação naquele espaço específico.
XIII - bicicletário;
Equipamento destinado a abrigar bici-
cletas, adaptável a estações de metrô,
ônibus e trens, escolas e instituições,
destinado a atender o público em geral
XIV - estrutura para disposição de
sacos plásticos de lixo e os destinados
à reciclagem;
XV - grade de proteção de terra ao pé

de árvores;
Elaborada em forma de gradil, desti-
nada à proteção das bases de árvores
em calçadas, permitindo servir de piso
no mesmo nível do pavimento das
referidas calçadas.
XVI - protetores de árvores;
Elaborados em forma de gradil prote-
tor da muda ou arbusto, instalados em
vias, logradouros ou outros espaços
públicos, tais como praças, jardins
e parques, de acordo com projetos
paisagísticos elaborados pelo Poder
Público ou pelo concessionário, em
material de qualidade não-agressiva
ao meio ambiente.
XVII - quiosque paira venda de lanches
e produtos em parques
XVIII - lixeiras;
Destinadas ao descarte de material
inservível de pouco volume, serão
instaladas nas calçadas, em pontos e
intervalos estratégicos, sem prejuízo
do tráfego de pedestres ou portadores
de deficiência.
XIX - relógio (tempo, temperatura e
poluição);
Equipamentos com iluminação inter-
na, destinados à orientação do público
em geral quanto ao horário, tempe-
ratura e poluição do local, podendo
ser instalados nas vias públicas e nos
canteiros centrais e ilhas de travessia
de avenidas.
XX - estrutura de suporte para termi-
nal da Rede Pública de Informação e

Comunicação;
Estruturas destinadas a conter
equipamentos de informática,
compondo terminais integrados ao
"hardware" da rede pública intera-
tiva de informação e comunicação,
estarão localizadas em locais públi-
cos abrigados, de intenso trânsito
de pedestres.
XXI - suportes cilíndricos para
afixação gratuita de pôster para
eventos;
Elementos estruturados para re-
ceber a aplicação de pequenos
pôsteres do tipo "lambe-lambe",
sem espaço à publicidade.
XXII - painéis de mensagens
variáveis para uso exclusivo de
informações de trânsito
Equipamentos eletrônicos destina-
dos a veicular mensagens exclusiva-
mente de caráter informativo e de
utilidade, no que se refere ao sistema
viário e de trânsito da Cidade.
XXIII - colunas multiuso;
Se destinam à fixação de publicida-
de, cujo desenho deve ser compa-
tível com o seu entorno, podendo
abrigar funções para suporte de
equipamentos de serviços, tais
como quiosques de informação,
venda de ingressos, etc.
XXIV - estações de transferência.
Locais protegidos para passagei-
ros de ônibus em operações de
transbordo



que regulou o setor a partir de
2003, só foram regulamentados
mais de dois anos após a apro-
vação ou foram simplesmente
retirados de seu texto ao longo
do tempo por decreto.

FALTA DE DEFINIÇÃO
A bagunça que cerca as re-

gras do jogo da mídia exterior
paulistana é reconhecida pela
própria diretora de meio am-
biente e paisagismo urbano da
Empresa Municipal de Urbaniza-
ção (Emurb), Regina Monteiro.
"Quando o então prefeito Serra
me pediu um resumo do que
acontece no setor e eu lhe entre-
guei um relatório com mais de 20
páginas, disse a ele que era difícil
explicar o inexplicável."

Regina começa dizendo que
a legislação de 2003 (defendida
pelo mercado de mídia exterior)
é absurda, porque foi aprovada
durante o recesso dos vereado-
res e tem artigos "sem sentido".
Ela cita a própria definição do
que é mobiliário urbano na re-
dação da lei: "Existe um tipo de
mobiliário chamado 'suportes
cilíndricos para afixação gratui-
ta de pôster para eventos'. Isso
nada mais é do que uma cópia
do que existe em Paris, onde
tubulações de ventilação foram
tampadas e passaram a abrigar
cartazes de eventos culturais
alternativos. Mas isso nen

sequer existe em São Paulo",
conta. "Há vários absurdos na
definição de mobiliário urbano
na lei (ver box) e esperamos
acabar com todos eles no novo
projeto", acrescenta.

Hoje, a lei relaciona 24 di-
ferentes equipamentos de mo-
biliário urbano em São Paulo.
Destes, apenas dois estão sob
o controle da Emurb: as placas
de esquinas (nomes das ruas) e
os relógios de rua. Não há nú-
meros exatos das duas mídias.
Regina conta que essas placas
ficaram durante 27 anos nas
mãos da Plamarc, empresa de
Júlio Albieri, também presiden-
te do Sepex.

Renovada automaticamente
ou em caráter de emergência ao
longo das décadas, segundo ela,
a licitação original para as placas
de esquina (hoje somando 36 mil
unidades) não exigia prestação
de contas sobre o número de
pontos comercializados ou a
localização geográfica. Após o
cancelamento do serviço com a
Plamarc no ano passado, a mídia
não está disponível e aguarda a
regulação do meio para voltar a
ser licitada.

Já os relógios, "cerca de 340",
segundo a diretora da Emurb,
estão sob os cuidados da Publi-
crono, vencedora da licitação
válida até outubro de 2007. A
companhia repassa a manu-

tenção e a comercialização dos
pontos a duas empresas, uma
delas a multinacional francesa
de mobiliário urbano JCDecaux.
Regina acrescenta que há um
terceiro serviço sob controle
da prefeitura, mas fora de sua
alçada: os abrigos de ônibus, sob
responsabilidade da SPTrans,
que cuida do transporte público
na cidade.

A assessoria do órgão in-
forma que a empresa DMB,
de acordo com licitação válida
até setembro do ano que vem,
responde pelos abrigos com

mídia localizados na região
central e no centro expandido
de São Paulo, mas não soube
informar quantos são esses
pontos (aproximadamente mil,
segundo a Emurb). Não há in-
formações sobre por que as de-
mais regiões da cidade não têm
o equipamento. "O problema é
que a lei não exige prestação
de contas para nada", desabafa
a diretora.

Todos os demais equipamen-
tos relacionados na lei como
mobiliário urbano não são lici-
tados ou auditados oficialmente.

"Muitos deles nós até sabemos
que existem e são notórios, como
as bancas de jornais, mas nem
nesse caso sabemos quantos
pontos são, onde estão ou quem
cuida deles", diz Regina. A atual
legislação é tão ampla e dúbia,
de acordo com a diretora, que
até mesmo as faixas de rua são
legais, desde que vinculadas a
um serviço público. "E aí basta
colocar uma marca de patrocínio
nos cantos da faixa para fechar
uma 'parceria' entre o público e o
privado e fazer desta uma mídia
autorizada."
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Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1210, p. 32-33, 29 maio. 2006.




