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Comerciantes reclamam que, ao retirar logotipo da empresa, espaço fica à mercê de vândalos

Lei dá brecha para pichação, diz empresário

Grupo tenta audiência com Kassab e Matarazzo
para buscar solução para problema originado pela
Lei Cidade Limpa; supervisor descarta debate

Cerca de 100 empresários das regiões do Brooklin, Santo Amaro e
Vila Mariana,na zona sulda capital, reivindicam uma reunião
com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), e com o secretário das Subprefeituras, André
Matarazzo, para a discussão da
Lei Cidade Limpa, que, em sua segunda fase, atua sobre os anúncios indicativos (propaganda do
próprio negócio) nas fachadas. A
representante do grupo, Sônia
Maria de Souza Pinto, conta que
teve a porta de seu comércio pichada aoretirar ografite quecontinha o logotipo do negócio.
“Eles já picharam várias lojas
no mesmo bairro”, diz a comerciante dona de dois estabelecimentos (um na Rua Américo Brasiliense e outro na Avenida Morumbi). Seu primeiro comércio
foi pichado há cerca de um mês.
Quando estava retirando a logomarca da fachada da segunda loja, Sônia e seus vizinhos receberam uma ameaça em forma de piche: “Se pintar,eu volto”. Segundo
ela, seucaso nãofoi oúnico e,por
isso, empresários do local uniram-se para tentar garantir a preservação de seu patrimônio.
Segundo o supervisor-geral de
Uso e Ocupação do Solo do município,ClaytonClaro daCosta,não
está previsto o estudo destas situações. “O que queremos é acabar com a poluição visual nos dois
sentidos [anúncios e pichações]”,
diz. Para ele, a resolução do problemadepende datomada deati-

k

IMPASSE

«Não podemos
divulgar nossa
atividade, mas
eles também não
garantem que nossa
porta fique limpa»
SÔNIA MARIA SOUZA PINTO
COMERCIANTE

tudesdo poderpúblico, mastambém dos comerciantes, que devem, mesmo sem a logomarca,
tentar conservar o prédio com
outros tipos de pintura.
“Sefizer umgrafiteque nãoesteja relacionadocom o tipode comércio praticado, torna-se uma
pintura normal”, expõe o supervisor, tentando indicar uma saída.
Sônia e os empresários, pelo
contrário, lutam pelo direito de
colocar uma pintura que tenha a
ver com seus ramos de atividade.
“Você não pode mais divulgar o
que faz”, lamenta.
A Lei Cidade Limpa, de combate à poluição visual, determina
um limite máximo de espaço reservado a placas de propaganda
indicativa, que os comércios deverão seadequar até31 demarço.
Para fachadas de até 10 metros lineares, o tamanho deverá ser de
1,5 metro quadrado. No caso de
ser entre 10 m e 100 m, o espaço
aumenta para 4 m². E se o valor
superar 100 m, poderá haver dois
anúncios de 10 m², separados em
pelo menos 40 m.

Divulgação

são paulo

Empresária gastou R$ 22 mil em adaptações e teve portas pichadas

Valores

A multa para quem mantiver o
anúncio é de R$ 10.000. Porém,
Sônia lembraque há umoutro aspecto: o da pena aplicada pelas
subprefeituras a quem mantém
umprédiopichado. “Nósnãopodemos divulgar nossa atividade,
mas eles também não garantem
que nossa porta fique limpa”.
Ela discorda do argumento da
prefeitura de que, com a nova regra, os gastos com propaganda
deverãodiminuir. “Naminhaprimeira fachadaforam gastosR$ 15
mil e agora desembolsei R$ 7 mil.
Tem ainda o custo de tirar, pintar e
refazer”, explica.
A assessoria de imprensa da
Secretaria das Subprefeituras,
responsável pela fiscalização, informa que os grafites de porta inteira poderão ser mantidos, desde que estes não tenham a ver
com o negócio da loja.
Casos isolados, em que os próprioscomerciantes tenhamdúvi-

das sobre as pinturas de suas fachadas (sesão ounão indicativas)
e que estejam fora da legislação,
serão encaminhados para a Comissão de Proteção a Paisagem
Urbana (CPPU), criada pela Secretariade Habitação.O órgãofaz
consultas sobre as normas de
anúncios, sendo que suas decisões passam a vigorar como lei.
Proporcionalidade

O fato de existirem apenas três
medidas de placas de anúncio gera uma segunda discussão, segundo o advogado Edemilson
Wirthmann Vicente, sócio da Limongi e Wirthmann Vicente. Ele
afirma não ter havido proporcionalidade nos tamanhos na construção da lei. “São casos diferenciados, dependendo do tamanho
da construção”, afirma.
O supervisor-geral de Uso e
Ocupação do Solo não acredita
quea questãoserá discutida.“Para se chegar aos valores foram fei-

tas análises”, diz. “A partir do momento que todos colocarem suas
propagandas nesse formato, vão
aparecer para o público de forma
igualitária”, continua.
Ele cita o exemplo dos shopping centers, em que boa parte
das grandes lojas quer anunciar
na fachada. Neste ponto, Costa
afirma haver estudo na prefeitura. Outros assuntos que estão
sendo tratados são anúncios de
lançamentos de empreendimentos imobiliários, que segundo ele,
apesar de serem indicativos, são
temporários, e de postos de gasolina, se estes colocarem placas
um metro adentro.
Sobre os outdoors, que tiveram
o prazo de retirada até 31 de dezembro de 2006, o supervisor
afirma terem sido retirados 1.436
painéis (853 pelasempresas e 583
pela fiscalização pública). “Os
que ainda estão pela cidade funcionam por meio de liminares ou
estão localizados dentro de algum terreno”, explica.Os fiscais já
providenciam autorizações da
prefeitura para cuidarem da remoção, sem serem acusados de
invasão de propriedade.
As subprefeituras não pretendem contratar mais fiscais para
trabalhar na aplicação da lei Cidade Limpa, mas estudam deslocar funcionários de outras áreas.
Costa revela que a prioridade no
início será as grandes lojas, pois
estas já teriam condições financeiras de se adequar ao regulamento o quanto antes.
yolanda fordelone
Já publicamos 120 reportagens sobre
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Poluição visual é
problema para
4% da população
Uma pesquisa realizada pelo
Ibope Opinião revelou que a
poluição visual é apenas o sexto problema da cidade de acordo com os paulistanos. Dos 602
entrevistados, apenas 4% afirmaram dar prioridade à questão. O levantamento contraria
as afirmações da Prefeitura de
São Paulo que, para colocar em
vigor a Lei da Cidade Limpa,
declarou que a poluição visual
é o maior problema da capital
paulista.
Em uma lista de 23 itens
apontados pelo instituo, a falta
de policiamento lidera o ranking, com 22% dos votos. Em
seguida aparecem desemprego, com 21%, e violência
(10%). O quarto e o quinto lugar são ocupados pelo transporte urbano (6%) e trânsito
ruim (5%).
Em relação ao problema da
poluição visual, 32% dos entrevistados acreditam que a pichação é a principal responsável pelo mau efeito na cidade.
Na pesquisa, também foram
lembrados os cartazes colados
em postes e muros (18%), placas em geral (17%), lixo jogado nas ruas (16%) e faixas
(15%).
Os outdoors, proibidos pela
Lei Cidade Limpa, estão somente em sexto lugar, com
13% dos votos.
O levantamento foi encomendado pela Central de Outdoor, que atualmente faz uma
campanha para mostrar a qualidade do meio de propaganda.

Fonte: DCI, São Paulo, 19 mar. 2007. São Paulo, p. C4.
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Proprietários de bar e restaurante
são capacitados em Mairiporã

Tribunal lança
projeto estadual
de conciliação

Sorocaba terá
novas máquinas
de hemodiálise

são paulo

são paulo

O Setor de Conciliação do Fórum João Mendes Júnior, no
centroda capitalpaulista,lançouna últimasemana oProjeto Estadualde Conciliação,em
comemoração ao Dia Nacional do Consumidor, ocorrido
no dia 15 desse mês.
Questões de direito do consumidor são grande parte das
cerca de 200 audiências realizadas diariamente no setor,
como por exemplo contratos
bancários, indenizações por
danos morais e reclamações
de serviços prestados por empresas aéreas, administradoras de cartões de crédito, de
planos de saúde e outras.
O Setor de Conciliação realiza também mutirões mensais, com mais de 800 audiências em um único dia.
A juízacoordenadora doSetor, Maria Lúcia Pizzotti Mendes, informa que o objetivo do
projeto é divulgar a experiência da conciliação, a fim de
permitir o acesso a uma Justiça
mais rápida e eficiente, que
em 30 dias dáuma solução definitiva,sem apossibilidadede
recursos.
No Estado de São Paulo os
índices de acordo atingem a
marca de 79% de homologações desde a implantação do
Setor, há dois anos, evitando
assim oajuizamento decentenas de novas ações na Justiça
comum.

A Secretaria de Estado da Saúde entregou deznovas máquinas de hemodiálise para o setor de nefrologia do Conjunto
Hospitalarde Sorocaba(CHS),
no interior paulista. O investimento foi de cerca de R$ 400
mil. Os equipamentos devem
começar a ser instalados nos
próximos 15 dias.
Além da instalação das novasmáquinas,todos os35funcionários do setor de nefrologia passarão por treinamento
específicopara manuseiocorreto e atendimento à população. “É um reforço importante. São máquinas modernas,
que atenderão da melhor maneira os pacientes”, disse o diretor do CHS, Sidnei Abdala.
Em julho do ano passado, o
setor denefrologia doConjunto Hospital foi reformado e
passou por uma reestruturação elétrica, hidráulica e de
acomodação. O novo setor
possui capacidade para atender 120 pacientes por mês.
Com a reforma, a unidade
ganhou também duas salas
exclusivas para hemodiálise
de pacientes crônicos, como
portadores de HIV, idosos e
deficientes físicos. A Secretaria
investiu R$ 420 mil para a reforma do setor.
O setor de nefrologia do
Conjunto Hospitalar de Sorocaba fica no 3º andar do Hospital Leonor Mendes de Barros, na Avenida Comendador
Pereira Inácio, 563, Lageado.

Sebrae-SP promove treinamento no município a
fim de adequar os estabelecimentos às normas da
Vigilância Sanitária e estimular o Turismo
são paulo

O Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa de São
Paulo (Sebrae-SP), em parceria
com a Prefeitura de Mairiporã e a
Vigilância Sanitária, está promovendo uma série de oficinas para
capacitação de empresários de
bares e restaurantes do município. A ação visa adequar a cidade
às normas vigentes e torná-la
atrativa aos turistas.
Já foram realizadas três oficinas de boas práticas de manipulação de alimentos, com capacitação de 75 empresários. Entre
hoje e sexta-feira serão atendidos
mais 30 empreendedores e até o
final do primeiro semestre desse
ano, outras duas oficinas serão

agendadas. A expectativa é atender todos os 300 estabelecimentos da região.
“Em um primeiro momento,
os empresários ficaram resistentes com a iniciativa, mas após o
término das primeiras turmas,
que obtiveram 100% de aprovação, eles reconhecem o trabalho
feito. Aprenderam tudo sobre a
atividade, desde como manipular atécomo conservaros alimentos. Assim, eles não só se adequaram às normas da Vigilância Sanitária como ainda aprenderam como não perder dinheiro”, destacou o gestor do projeto na região,
Marcio Moreno.
Para ele, todo o município sai
ganhando com o “diferencial

competitivo” adquirido pelos estabelecimentos. “Houve uma
conscientização de toda comunidade. Os empresários poderão
mostrar aos outros os benefícios
da oficina e os moradores da região estão mais preocupados
com a qualidade da cidade, pensando nas melhorias como benefícios para si e para os turistas,
poisseelesse sentirembemosturistas também se sentirão”, resumiu Moreno.
A oficina de higiene e manipulação de alimentos acontece das
16h às 21h, no Senai, à Rua Peitro
Petri, 774. As inscrições podem
ser feitas pelo 0800-728-0202.
Mulher empreendedora

Hoje,às 17h,no Museude Artede
São Paulo (Masp), o Sebrae-SP revela as três vencedoras da etapa
estadual do Prêmio Mulher Empreendedora, nas categorias empresas e grupos de produção.

As duas primeiras colocadas
em cada categoria vão disputar a
etapa regional sudeste. A cerimônia de premiação nacional aconteceráno dia28demarço emBrasília. Duas mulheres de cada região serão premiadas, totalizando 10 ganhadoras nacionais. Entre as dez vencedoras serão escolhidas duas mulheresque ganharão uma viagem internacional de
oito dias a um centro de referência mundial em empreendedorismo.
O segundo volume de Batons,
Sonhos e Determinação – Jeitos
Femininos de Empreender?, publicação do Sebrae-SP que relata
as históriasdas cincofinalistas na
categoriaempresae duasnacategoria associação,inscritas naedição 2005/2006, será lançado ao final da cerimônia. Haverá ainda
palestra do ginecologista e obstetra Malcolm Montgomery.
panoramabrasil

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Justiça manda parar
obras da Via Norte

Passagem de ônibus
sobe em Guaratinguetá

são josé dos campos

O Tribunal de Justiça determinou a suspensão das obras da
ViaNorte,em SãoJosédosCampos, interior paulista, que vai ligar o centro à zona norte da cidade. A decisão é do desembargadorRenato Naline,quedeterminou uma multa diária de R$
15 mil, caso a prefeitura descumpra a determinação.
O pedido de liminar foi feito
pela Defensoria Pública, que já
havia tentadosuspender aobra,
sem sucesso, na Vara da Fazenda Públicade São Josédos Campos. A defensoria questiona os

danos que podem ser causados
ao meio ambiente por causa da
intervenção.
O projeto foi criado para desafogar o trânsito naquela região e prevê a desocupação de
três terrenos próximos ao banhado. A prefeitura alega que
fez os estudos ambientais necessários para a obra.
A prefeitura informou que
não foi notificada da decisão do
Tribunal de Justiça. A previsão
daadministraçãoé queasobras
da Via Norte comecem no fim
de março.
panoramabrasil

guaratinguetá

Guaratinguetá passapor mudanças no sistema de transporte público municipal. Muitas melhorias estão previstas, mas elas vêm
acompanhadas por uma notícia
que desagradou quem utiliza
ônibus nacidade. O preçoda passagem subiu noúltimo sábado de
R$ 1,70 para R$ 1,80. O usuário
que fizer a baldeação paga o valor
de uma passagem.
Segundo a prefeitura, o problema da lotação dos pontos de ônibus deve ser minimizado com o
novo sistema. Primeiro será a bilhetagem eletrônica, depois a es-

truturação de uma linha circular
no centro, e por fim, a implantação de três estações de transferência de passageiros. Uma delas
será na rodoviária. Outros dois
terminais devem ser construídos
em frente ao shopping e o outro
próximo à Praça Martim Afonso.
O projeto foi desenvolvido pelo
especialista em transporte público EdgarJúnior. Eleacredita queo
novo sistema deva reduzir em
80% a circulação de ônibus no
centro da cidade. A partir de abril,
os deficientes físicos serão transportados por vansadaptadas.
panoramabrasil

O evento

O evento de lançamento contou comrepresentantes deentidades privadas como associaçõescomerciais, doServiço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
de associações de lojistas, seguradoras e empresas de planos de saúde, além de entidades públicas como o Procon.
panoramabrasil

Obras

Aindanacidade, jáforamconcluídos cerca de 100 metros
dos serviços para drenagem e
instalações de tubulações
subterrâneas no prolongamento da Avenida Três de
Março, no Alto da Boa Vista. O
local vai receber asfalto.

panoramabrasil

