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"Queremos adotar padrões de Primeiro Mundo para
a publicidade externa." É sob essa alegação que o
prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, defende a aprovação pela Câmara Mu-
nicipal do seu projeto Cidade Limpa, considerado radical pelas empresas do
ramo (ler matéria na pág. 23} por prever a proibição de todas as peças de mídia exterior,
com exceção do mobiliário urbano, na capital . Nesta entrevista, ele aconselha o setor a se
reciclar e se adaptar à nova realidade.
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Meio & Mensagem — O senhor acaba de entregar à

Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei Cidade

Limpa, que prevê a proibição de todas as peças de mídia
exterior na cidade, com exceção do mobiliário urbano.
O senhor não acha que o primeiro passo para combater
a poluição seria o reforço na fiscalização das leis que
estão em vigor?
Gilberto Kassab - • Em primeiro lugar é necessário
que a população paulistana diga o que quer: uma
cidade poluída ou uma cidade limpa. Estamos con-
vencidos de que o povo quer a cidade limpa, não
quer mais ter o seu horizonte invadido por uma
quantidade de publicidade, legal ou ilegal, que tira
qualidade de vida e a harmonia estética na cidade.
É preciso lembrar que as cidades normalmente
não são tão sujas pela publicidade como São Paulo
é hoje e que mesmo ela não era assim há muito
pouco tempo. Esse paroxismo é um fenômeno
recente. Então precisamos limpar a cidade. E se
hoje se fala tanto em Primeiro Mundo, por que
não adotarmos padrões de Primeiro Mundo para
a publicidade externa? As principais cidades do
planeta não têm essa quantidade de propaganda
exterior com que São Paulo convive.

M&M — Uma das soluções não seria fazer emendas na

Lei nfl 13.525/03 que acentuem o combate à poluição
visual da cidade?

Kassab - A atual administração municipal vem
combatendo a poluição visual com todos os recur-
sos humanos e legais de que dispõe. Desde o início
de 2005 foram retirados quase 5 mil outdoors dos
espaços públicos da capital. Nesse período, a Pre-
feitura recolheu mais de 270 mil faixas, tabuletas
e cartazes colocados irregularmente. De janeiro
de 2005 ao início de maio de 2006 foram aplicadas
8.211 multas nos responsáveis pelos anúncios ile-
gais. Cada multa corresponde a R$ 1.000,00 para
cada 10 metros quadrados, mais R$ 50,00 para
cada metro quadrado excedente. Para denúncias e
reclamações, a Prefeitura colocou à disposição da
população o e-mail propagandailegal@prefeitura.
sp.gov.br. Esses números são impressionantes e
superam qualquer ação anterior. Acho que deixam
claro que não se trata de falta de fiscalização.
Ninguém com pouca fiscalização atingiria índices
tão elevados. Basta lembrar que os outdoors lega-
lizados na cidade são aproximadamente 6 mil. Ou
seja, em pouco menos de um ano e meio, retiramos
quase o correspondente a toda a publicidade ex-
terna regularizada. E o que aconteceu? Ninguém
nota melhora. A propaganda irregular é de longe

a maior parte. Todo investimento que fazemos
esbarra na impossibilidade de vencer uma prática
predominantemente ilegal. E isso tem diversas
causas, mas uma delas é a complicação das leis,
que faz com que só um especialista consiga distin-
guir a publicidade legal da ilegal. As leis precisam
ser simples, o que tornaria todos os cidadãos fiscais
da publicidade ilegal.

M&M — Segundo o Sindicato das Empresas de Publi-
cidade Exterior (Sepex), o acordo realizado em janeiro
com a Prefe i tura retirou cerca de 2 mi l peças publ ic i -
tárias que estavam em situação i r r e g u l a r na c idade
de São Paulo em quatro meses. Qual o motivo de essa
in ic ia t iva ter sido descontinuada?
Kassab - Os números do que fizemos superam muito
os mencionados por eles. Nós trabalhamos com meios
próprios e em conjunto com entidades dispostas a
ajudar. O problema, como eu disse, é que a propaganda
ilegal é a regra e a legal, a exceção. Temos publicado no
Diário Oficial da Cidade, semanalmente, a relação de
empresas com publicidade irregular (as donas dos lo-
cais e os anunciantes). Essa lista é impressionante. Ela
mostra que a irregularidade atinge até mesmo empresas
honestas, que não imaginam estar em desacordo com
a lei. De fato, a situação é muito grave. Além disso, é
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preciso que a população escolha entre a poluição visual

e uma cidade limpa. É essa a questão.

M&M—Qual foi o montante das multasaplicadas? Onde
esse dinheiro foi investido?
Kassab - Já foram aplicadas 43.199 multas, desde

outubro de 2003, por desobediência à Lei nQ 13.525.

M&M — O senhor disse que empresas honestas, que não
imaginavam estarem desacordo com a lei, foram afetadas
poressavarreduraJssonãomostraquefaltoucomunicação
entre o poder público e a iniciativa privada?
Kassab — Não. Essas empresas simplesmente não

respeitaram a legislação. Instalaram, irregularmente,

peças publicitárias, sem o devido cuidado.

M&M — Por que o Sepex não foi ao menos comunicado

sobre a rescisão desse acordo e nem mesmo a respeito

da elaboração do Projeto Cidade Limpa?

Kassab - • O Projeto Cidade Limpa foi encaminhado

pela Prefeitura à Câmara Municipal, que é o fórum

apropriado para essas discussões, é a caixa de ressonân-

cia da opinião pública. Ali serão realizadas audiências

públicas nas quais todos os interessados e a sociedade

poderão se manifestar. Não houve rescisão do acordo

firmado inicialmente. Ele ainda está em vigor. O prazo

do segundo acordo, porém, expirou. Quanto a um

terceiro acordo proposto, não houve, por parte da

Prefeitura, aceitação das condições apresentadas.

M&M — O senhor não acha que através do d iá logo e da

participação de todos os envolvidos seria possível evi-

tar esse desgaste com as empresas de mídia exterior?

A atitude da Prefeitura, ao elaborar esse projeto sem

a cooperação dos setores, não é radical?

Kassab - - A paisagem urbana pertence a todos os mora-

dores do município. A má utilização desse espaço gera
poluição visual, fator este que diminui a qualidade de

vida da população. O bem-estar do povo está acima dos

interesses comerciais e da veiculação de propaganda.

Cabe ao Poder Executivo ordenar a paisagem urbana,

e esse é o objetivo do projeto apresentado.

M&M — Empresas e entidades do setor publicitário
começam a se mover para tentar anular a aprovação da
proposta que visa combater a poluição visual na capital,
com a possibilidade de entrar com medidas jurídicas na
tentativa de invalidá-la. Como a Prefeitura se portará
diante dessas ações?

Kassab - • A Prefeitura entende que essas atitudes são

reações previsíveis para quem quer manter o status

quo. A sociedade precisa decidir o que quer, e nós

entendemos que ela quer uma cidade limpa.

M&M — A aprovação do Projeto Cidade Limpa acarre-
taria o desemprego de cerca de 20 mil pessoas — se-
gundo informações de entidades do setor publicitário
—, além do fechamento de várias empresas. Não seria
o caso de encontrar uma solução menos prejudicial ao
segmento?

Kassab - Muitas vezes, quando se quer eliminar uma

prática irregular ou deletéria, os setores envolvidos

costumam citar o número de pessoas que empregam.

É uma maneira de tentar tirar o foco do que está em

discussão. No caso dos bingos tem sido igual, mas tam-

bém aí cabe à sociedade decidir se quer essa prática ou

não. O volume de investimento publicitário não vai ser

reduzido se a poluição visual for eliminada. Nova York

não admite poluição visual mas sua indústria publicitá-
ria é altamente vigorosa e empregadora. A mesma coisa

acontece na Espanha, mas em Barcelona está em vigor

há vários anos uma lei semelhante à que defendemos.

Os empregos serão mantidos. A forma de veiculação

da publicidade é que será alterada.

M&M —Como o senhoracha que esses empregos serão

mantidos se empresas serão fechadas?

Kassab — Cabe às empresas se reciclar e se adaptar à

nova realidade. A propaganda não está acima dos inte-

resses da população paulistana. O espaço urbano é de

uso comum das pessoas e não pode ficar subordinado

a interesses econômicos. Queremos uma cidade mais

saudável e limpa. De qualquer forma, a publicidade ao

aconteceu em outras capitais, contempla apenas
uma vencedora. O senhor não acha que esse sistema
gera monopólio?
Kassab • • A Prefeitura suspendeu a discussão sobre

o modelo para mobiliário urbano com o objetivo de

submetê-la às decisões tomadas a partir da aprovação

do Projeto Cidade Limpa.

M&M — Que medidas a Prefeitura deve tomar para
dar transparência à licitação e evitar críticas da socie-
dade?
Kassab — Como em tudo nesta administração, dar

transparência ao processo, pautar o projeto pelo inte-

resse público.

M&M —Uma das as ações da atual administração para

"Muitas vezes, quando se quer
eliminar uma prática irregular ou
deletéria, os setores envolvidos
costumam citar o número de
pessoas que empregam. É uma
forma de tentar tirar o foco do
que está em discussão"

longo dos anos tem se alterado, e desenvolvimentos

técnicos têm impactado a capacitação dos profissionais,

sem que com isso os empregos fossem extintos.

M&M—A Prefeitura d ivulgou que a licitação do mobil iá-

rio urbano seria lançada em abr i l , o que não ocorreu.

Qua l foi o motivo? Há uma previsão para o lançamento

dessa l ici tação (já que a questão é tratada desde a

administração da prefeita Marta 5upl icy r entre janeiro

de 2001 e dezembro de 2004)?

Kassab - Não podemos discutir esse tema antes de a

sociedade decidir o que quer para a cidade. Só quando

ficarem claras as normas para a publicidade externa,

a partir da aprovação do Projeto Cidade Limpa, pode-

remos pôr em discussão e em licitação a questão do

mobiliário urbano.

M&M — Há uma previsão de prazo para a aprovação
desse projeto de lei?

Kassab - Depende da Câmara Municipal.

M&M — Como fica a situação do setor de busdoor? A
lei que rege esse tipo de publicidade é a mesma que
regulamenta a propaganda em táxi?
Kassab - Igual às demais. A lei é a mesma.

M&M - A licitação do mobiliário urbano, como já

a revitalização do centro de São Paulo é atrair empre-
sas ligadas à publicidade — agências, produtoras,
gráficas, etc. —para a região. Quais são os benefícios
oferecidos ao setor?

Kassab - - As empresas que virão para a Nova Luz
terão redução de 5% para 2% nas alíquotas de
ISS e desconto de 50% no IPTU. O programa de
incentivo fiscal estabelece também a emissão
dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvi-
mento, o que será feito após a conclusão do in-
vestimento, com validade de cinco anos a partir
da emissão. Os certificados poderão ser usados
no pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS)
e do IPTU e na aquisição de créditos de bilhete
único para os funcionários que exercerem suas
atividades no estabelecimento do investidor
localizado na região.

M&M —O senhor já tem um balanço de empresas inte-
ressadas nesses benefícios fiscais?
Kassab - Todos os segmentos que serão contem-
plados com os incentivos fiscais têm demonstrado
interesse em se instalar na região, desde grandes
empreiteiras até universidades, empresas de soft-
wares, agências de publicidade e prestadores de
serviços em geral. Os entendimentos estão sendo
mantidos pela administração municipal.
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