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Comum certo atraso, a Lei Ci-
dade Limpa (n° 14.223/06), que
entrou em vigor em 1° de janei-
ro em São Paulo, passou a ser
discutida no meio acadêmico.
A iniciativa foi da ESPM, que
promoveu, na semana passada,
um debate com João Carras-
coza, redator da JWT, Michel
Eberhardt, sócio da New Ad, e
Regina Monteiro, diretora da
Emurb (Empresa Municipal de
Urbanização). Também estava
prevista a participação do verea-
dor e secretário de participação
e parceria da Prefeitura, José Po-
lice Neto, e sua ausência virou
motivo de escárnio para os estu-
dantes que lotaram o auditório
da escola.

Com didatismo, Carrascoza
fez uma apresentação sobre o
desenvolvimento do mundo oci-
dental até o estabelecimento da
publicidade, segundo ele, com
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os outdoors, e os defendeu co-
mo espaço de interação com as
populações das grandes cidades.
O publicitário utilizou alguns

dos melhores exemplos do uso
do meio, tanto no Brasil quanto
em outras cidades do mundo,
inclusive relembrando os car-

tazes feitos por artistas como
Toulouse Lautrec. Sua opinião
sobre a nova lei foi dada de for-
ma mais cabal, no entanto, so-

mente nas considerações finais:
"Não se pode acabar com os
e-mails, por causa dos 'spams'".

Regina Monteiro elogiou os
exemplos pinçados por Carras-
coza para afirmar, na seqüência,
que eles representam tudo o que
"não há" hoje em São Paulo.

"Novos conceitos deverão ser
criados", defende a arquiteta Re-
gina, que atua no governo pau-
listano há 30 anos. Para a execu-
tiva, as leis anteriores tentaram
ordenar o espaço público, mas
a de 2003, por exemplo, era tão
inviável que de 90 artigos, teve
60 vetados pela então prefei-
ta Marta Suplicy. Para Regina,
Lautrec teria vergonha de usar
o espaço público da maneira co-
mo estava sendo usado em São
Paulo. Como vem afirmando
há algum tempo, novamente
disse que a radicalidade foi ne-
cessária.

A mídia indoor é uma das que
deve crescer na cidade, caso a lei

realmente se imponha. O tom
de Michel Eberhardt, apesar
disso, foi diplomático. O sócio
da New Ad achava exagerada a
poluição visual da cidade, mas
se posicionou contra a forma
como a Prefeitura decidiu resol-
ver o problema.

"A mídia indoor surgiu em
países como o Canadá, onde as
pessoas circulam pouco pelas
ruas no inverno e uma de suas
principais características é a seg-
mentação", relatou Eberhardt.
Ele também, por seu turno, ilus-
trou a apresentação com cases
de sua empresa, em que conhe-
cimento dos locais e de seu pú-
blico foram fundamentais para
o sucesso das ações.

Se se pode falar em desfecho
do evento, este deixou no ar,
para os futuros profissionais de
publicidade, o convite a pen-
sar desde já nas formas que a
atividade terá no futuro e sua
relação com a cidade.
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