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Aumento é de 134% neste ano; decisão ocorre no momento em que gestão prevê arrecadar 
R$ 3 bi a menos em 2009  
 
Prefeitura confirma que a verba é destinada à publicidade, mas, em nota, destaca que também 
elevou os recursos para áreas sociais  
 
O prefeito Gilberto Kassab (DEM) elevou em 134% a verba para publicidade de seu governo 
para este ano. Ele aumentou em R$ 45,1 milhões os recursos para propaganda o dinheiro virá, 
segundo decretos publicados no "Diário Oficial" da cidade de sábado, do superávit financeiro 
(dinheiro que a prefeitura economizou em 2008). 
 
O Orçamento para este ano previa que a prefeitura iria gastar R$ 32,2 milhões em publicidade, 
valor que Kassab já tinha elevado para R$ 33,7 milhões e gasto praticamente todo. 
 
A decisão ocorre em um momento em que a prefeitura, por conta da crise econômica, reduziu 
em R$ 3 bilhões a previsão de arrecadação. Pelas estimativas, devem entrar nos cofres da 
prefeitura R$ 24,5 bilhões dos R$ 27,5 bilhões previstos no início do ano. 
 
Agora, o gasto com publicidade neste ano pode chegar a R$ 78,8 milhões. O ano em que 
Kassab mais gastou na área foi 2007 -R$ 58,5 milhões. Em 2008, foram R$ 39,7 milhões. 
 
A prefeitura confirmou que a verba é destinada à publicidade, mas, em nota, destacou que 
também aumentou recursos para áreas sociais: R$ 80 milhões para novas AMAs (Assistência 
Médica Ambulatorial), R$ 16 milhões para novas escolas, R$ 19 milhões para obras 
antienchente e R$ 21 milhões para canalizar córregos. 
 
O prefeito liberou também R$ 76 milhões para subsídios às empresas de ônibus, R$ 17,2 
milhões para a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 e R$ 9 milhões para obras no 
autódromo de Interlagos. 
 
Para a oposição ao prefeito, os gastos com propaganda crescem em anos pré-eleitorais. 
Levantamento da bancada do PT na Câmara mostra que, nos quatro primeiros anos da gestão 
José Serra (PSDB)/Kassab -de 2005 a 2008-, a média de gastos foi de cerca de R$ 40 milhões, 
com pico em 2007, ano em que Kassab preparava sua candidatura à reeleição. 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 26 maio 2009, Cotidiano p. C3. 


