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A partir de 1° de janeiro, São
Paulo não terá mais outodoors,
painéis luminosos gigantes, te-
lões eletrônicos, faixas, banners,
propaganda em táxis nem distri-
buição de panfletos na rua. Isso
se a prefeitura conseguir fazer
cumprir a lei Cidade Limpa,
aprovada com folgada maioria
(45x1) pela Câmara paulistana no
mês passado. Proposta pelo pre-
feito Gilberto Kassab (PFL), a lei
pretende remediar a poluição vi-
sual da cidade e é a primeira do ti-
po no Brasil. "Quiçá no mundo.
Ninguém nunca teve a ousadia de
banir toda a publicidade exte-
rior", critica Júlio Albieri, presi-
dente do Sepex (Sindicato das
Empresas de Publicidade Exte-
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rior de São Paulo). Para empresá-
rios do setor, que prometem uma
dura batalha judicial, a lei sim-
plesmente extingue -em vez de
regular- a atividade de mídia ex-
terna, que emprega 20 mil pes-
soas e no ano passado movimen-
tou R$ 200 milhões.

Alei Cidade Limpa, redigida sob
coordenação da arquiteta urba-
nista Regina Monteiro, diretora de
meio ambiente e paisagem urbana
da Emurb (Empresa Municipal de
Urbanização), também limita o ta-
manho das placas indicativas das
empresas. O texto original já era
restritivo, mas os vereadores tra-
taram de endurecer a norma. Para
as que têm fachada de até 10 me-
tros, o limite é de 1,5 metro qua-

drado. Se o estabelecimento tiver
até 100 metros de frente, poderá
ter uma placa de até 4 metros qua-
drados. Mais de 100 metros dão di-
reito a duas placas de 4 metros
quadrados, distantes entre si ao
menos 40 metros. Por outro lado,
o projeto de Kassab previa somen-
te 30 dias para a lei entrar em vi-
gor, prazo estendido para até o fim
do ano com possibilidade de se es-
tender por mais 90 dias para esta-
belecimentos que comprovem de
alguma forma o motivo da não re-
tirada no prazo.

Além de a legislação ser exagera-
da, avalia Albieri, o prazo seria ri-
goroso demais. "Ainda nem foram
levantados os custos para a remo-
ção das peças [de mídia exterior]."
A lei exige a retirada não apenas
dos luminosos, mas das estruturas
que os sustentam. "São obras de
engenharia, que demandam guin-
chos para ser armadas. Vai demo-
rar e vai ser caro demais. Barcelo-
na, sempre citada como exemplo
de cidade revigorada, levou dez
anos para fazer sua mudança",
compara. Ele estima que 90% dos
comércios, shoppings e bancos es-
tão irregulares, conforme a nova
lei, e que tampouco terão tempo e
dinheiro para alterar imediata-
mente suas placas indicativas. O
Sepex afirma que está preparando
uma ação na Justiça para questio-
nar a validade da nova lei.

Com a nova norma, na capital
paulista a mídia exterior ficará
restrita ao mobiliário urbano, ou
seja, aos bens de uso da coletivida-
de, como pontos de ônibus e de tá-
xi, bancos de praça e relógios digi-
tais, e o direito de uso será defini-
do por meio de licitação. Os con-
tratos atualmente em vigor conti-
nuam valendo até o vencimento
no ano que vem. Mas, na mesma
sessão em que aprovaram a lei Ci-
dade Limpa, os vereadores revo-



garam uma outra lei que permitia
à prefeitura licitar a propaganda
no mobiliário urbano. Kassab te-
rá de enviar novo projeto e nego-
ciar para conseguir privatizar a
exploração do espaço público.
"Estamos estudando esse mode-
lo cuidadosamente. Não há pres-
sa", conta Regina Monteiro, lem-
brando que a cidade precisa se
equipar com bancos, lixeiras e co-
berturas para ônibus.

"Em outras cidades, as empre-
sas anunciam tendo como con-
trapartida a manutenção dos
equipamentos. Aqui, não temos
muitos desses itens, e a publici-
dade vai custeá-los", diz.

O modelo representa um "tiro
de misericórdia" no setor, diz Al-

bieri. O mobiliário urbano não
comporta a massa atual de anún-
cios. E das cerca de 200 empre-
sas de publicidade exterior na ci-
dade, apenas quatro -as multi-
nacionais- têm caixa para espe-
rar as licitações do mobiliário.

"O pequeno anunciante não
conseguirá anunciar, pois o uso
de mobiliário urbano funciona
com escala, acima de cem itens,
como abrigos de ônibus ou reló-
gios digitais. Nos relógios de São
Paulo, por exemplo, só há um ou
dois anunciantes por semana."

Para ele, a legislação antiga era
satisfatória. O problema, diz, é
que a prefeitura não conseguia
monitorar a atividade para coi-
bir abusos, apesar de recolher

uma taxa de fiscalização. "Se
houvesse fiscalização e a lei fos-
se aplicada, sumiriam cerca de
30% ou 40% dos outdoors e 70%
dos indicativos de estabeleci-
mentos comerciais."

Não é o que dizem os urbanis-
tas. Para Regina Monteiro, a an-
tiga lei era muito confusa e injus-
ta, com 90 artigos e 60 itens, e
criava confusão entre o que é
permitido e o que não é, dificul-
tando a fiscalização.

Determinado afazer a limpeza
visual na cidade com a nova lei,
Kassab prometeu equipes espe-
ciais para retirar anúncios con-
siderados irregulares. A multa
mínima para quem descumprir
a lei será de R$10 mil. •
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