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Setor, que movimenta R$ 200 milhões em SP, luta por mudanças 
 
Representantes de entidades ligadas à mídia exterior criticaram o Projeto Cidade Limpa, durante o 
Fórum Multisetorial sobre Mídia Exterior e Sinalização Comercial, realizado ontem no auditório do 
Museu de Arte Moderna (MAM) do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O projeto, criado pela Lei 
nº 14.223/06 e regulamentado pelo prefeito Gilberto Kassab (PFL), começou a vigorar em 
primeiro de janeiro. A idéia é reduzir a poluição visual na capital com a proibição de todo tipo de 
publicidade externa, outdoors, painéis em fachadas de prédios, backlights e frontlights. 
 
Conforme o presidente da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Ricardo Alves Bastos, a 
legislação prejudicou diretamente os negócios das empresas paulistanas legalizadas e dos 
anunciantes. O setor movimenta algo em torno de R$ 200 milhões na capital por ano e é 
responsável por 20 mil postos de trabalho diretos. "Esta caça privará os cidadãos de importantes 
informações", diz o presidente da Central do Outdoor, Raul Nogueira Filho.  
 
O comentário está ligado à ação realizada desde o início deste mês por sua empresa para ironizar 
o projeto da Prefeitura, com a instalação de 210 outdoors por avenidas de grande movimentação 
da cidade. A Central do Outdoor espalhou pela Faria Lima, Rebouças e Juscelino Kubitschek, entre 
outras avenidas, painéis com mensagens como "Sabe aquele carro modelo 2007? Eu também 
não" ou "Vacinação contra o sarampo. Sabe quando?". Logo abaixo, existem avisos de que 
outdoor é cultura e utilidade pública. 
 
Para o vereador Dalton Silvano (PSDB), se há outdoors ilegais ou irregulares na cidade, cabe à 
Prefeitura tomar as providências necessárias, mas não acabar com o meio de comunicação. "Este 
projeto foi muito radical", diz.  
 
Na avaliação do vereador, é possível a convivência entre a publicidade exterior e o mobiliário 
urbano em São Paulo, como ocorre em outras grandes cidades do mundo, por exemplo, Paris, 
Nova Iorque ou Londres. 
 
O exemplo parisiense foi abordado no Fórum pelo vice-presidente executivo da ABA, Rafael 
Sampaio. De acordo com o executivo, os grandes anúncios e fachadas iluminadas em certas 
regiões daquela cidade fazem parte da cultura local.  
 
Em São Paulo, estimam as entidades, entre 90% a 95% dos outdoors e fachadas luminosas serão 
afetados pela lei. 
 
Embora seja motivo de ira entre alguns representantes da mídia exterior, o Cidade Limpa não foi 
mal recebido por todos os segmentos. Os comerciantes de materiais de construção, por exemplo, 
aprovaram. O presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 
(Anamaco), Cláudio Elias Conz, cumprimentou a Prefeitura pela iniciativa e sugeriu maior rigor no 
combate à poluição visual e pichações. 
 
A Prefeitura informa que tem recebido muitas mensagens de cidadãos elogiando a iniciativa e 
denunciando casos de poluição visual. "A população é o principal fiscal da nova lei", diz o texto. 
"As únicas três sentenças já emitidas pela Justiça em ações contra a Lei Cidade Limpa foram 
favoráveis à Prefeitura". 
 
Os organizadores do Fórum pretendem encaminhar os resultados e sugestões obtidas durante as 
discussões para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da capital para tentar, com novas 
propostas e ajustes, modificar determinações da Lei nº 14.223. 



 "A Justiça vem decidindo que a Lei Cidade Limpa não fere os princípios constitucionais, mas 
apenas disciplina a publicidade exterior com foco estritamente no interesse social", afirma o 
secretário municipal de Negócios Jurídicos, Ricardo Dias Leme, também em nota divulgada pela 
Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo. 
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