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Maisde8mil
outdoors resistem
comliminares
●●●Dos cerca de 12mil outdoors
espalhados por São Paulo, a Pre-
feitura retirou 594 deles com ba-
se na Lei Cidade Limpa desde o
começo do ano. Outros 853 ou-
tdoors foram removidos por em-
presas do setor. O restante das
placas, no entanto, semantêm
por força de liminares. “É uma
confusão, nem a gente sabe direi-
to quantos outdoors existem por
aí infringindo a lei”, diz Regina
Monteiro, diretora da Emurb. O
prazo de algumas sentenças favo-
ráveis às empresas termina em
31 demarço, como as concedidas
aos outdoors localizados em ter-
renos públicos. O Sindicato das
Empresas de Publicidade Exte-
rior (Sepex), que representa 66
empresas na capital e quase 8
mil outdoors, conseguiu liminar
no Tribunal de Justiça, suspen-
dendo os efeitos da lei por tempo
indeterminado. Enquanto não for
cassada, as empresas associadas
podemmanter essas peças. ●

Leicomeçanodomingo,semmultas
CIDADE LIMPA

Rodrigo Brancatelli

No lugar das multas, conversa.
A partir de 1º de abril, quando
entraemvigoraLeiCidadeLim-
pa para os comerciantes, a Se-
cretaria de Subprefeituras irá
colocar nas ruas seus 700 fis-
caisparachecarselojas, lancho-
netes, padarias, bancos e ou-
tros estabelecimentos da cida-
de estão adaptando suas facha-
das às novas exigências. Essa
fiscalização, no entanto, será
apenas educativa – pelo menos
200milfolhetosexplicativosse-
rão entregues aos comercian-
tes.Autuaçõesde fato, para alí-
vio de muita gente, só deverão
ocorrer a partir de outubro.
“A idéia énãomultarporum

períododeseismeses”,dizRegi-
na Monteiro, diretora de Meio
Ambiente e Paisagem Urbana
daEmpresaMunicipaldeUrba-
nização. “Teremos bom senso.
Antesdeautuar,faremosumca-
dastro dos 180 mil estabeleci-
mentos da capital e veremos as
necessidades caso por caso.” O
prefeito Gilberto Kassab (PFL)
preferenão falar emdatas,mas
assumeque haverá umperíodo
de adaptação. “O objetivo da
Prefeituranãoésairporaídan-
domultaparaaumentaraarre-
cadação”, diz. “Seria irrespon-
sável. Nossa atuação primeira-
mente será pedagógica, mos-
trando como a lei funciona.”
Oprazoquevencenodia 31 é

referente aos chamados anún-
cios indicativos, que são os le-
treiros dos estabelecimentos
decomércioedeserviçosdaca-
pital (para os outdoors o prazo
seencerrounofimdoanopassa-
do, mas várias empresas do se-
tor ainda mantêm suas placas
porforçadeliminares).Deacor-
do coma lei, imóveis commedi-
da de frente de 10metros a 100
metrospoderão ter letreirosde

no máximo 4 metros quadra-
dos, enquanto os totensnão po-
derão ter mais de 5 metros de
altura. Amulta para os infrato-
res é deR$ 10mil por anúncio.
Desde janeiro, muitas em-

presas deram uma repaginada
no visual para se adequar a es-
sas determinações – 46 estabe-
lecimentos pediram ajuda à
Companhia de Engenharia de
Tráfego nas últimas semanas
para retirar seus letreiros gi-
gantes. Segundo a Federação
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), as agências localizadas
nas grandes avenidas muda-
ramas fachadas e as outras de-

verãoseguiroexemploatéase-
mana que vem. O McDonald’s
estáretirandoaospoucosaque-
lestotensdequase10metrosde
alturacomaletra“M”.Shoppin-
gs como o Ibirapuera, D&D,
Center Norte e Butantã retira-
ram90%dos letreirosqueesta-
vam fora-da-lei, enquanto su-
permercados procuraram a
prefeitura em fevereiro para
discutirumplanodeação (cada
lojadoPãodeAçúcar,porexem-
plo, deve gastar cerca de R$
350mil com as alterações).
Outras empresas, no entan-

to, intensificaramabatalhajudi-
cial contra a prefeitura – em fe-

vereiro,havia55processoscon-
tra a legislação; atualmente, há
cerca de 150. A única liminar
concedida até agora foi favorá-
vel aos postos de gasolina asso-
ciados ao Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras
de Combustíveis, que poderão
manter inalteradas suas facha-
das. “A Prefeitura precisa dar
umprazomaiorparaasempre-
sas se adequarem”, diz Marcel
Solimeo, economista da Asso-
ciaçãoComercial deSãoPaulo.
“Quase R$ 1 bilhão seriam gas-
tos com as alterações de facha-
das em 100 mil estabelecimen-
tos na cidade.”●

Prefeitura de São Paulo pretende dar prazo de tolerância até outubro para comerciantes adaptarem fachadas
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