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Após publicação do decreto do prefeito Gilberto Kassab, há cerca de um mês, que autoriza a 
licitação para os relógios de rua na cidade de São Paulo, a Emurb (Empresa Municipal de 
Urbanização) iniciou consulta pública para receber sugestões que vão orientar o texto do 
edital. O aviso da consulta estará na edição do Diário Oficial municipal desta segunda-feira 
(10). No dia 25, na sede da Emurb, a presidente da instituição, Regina Monteiro, vai receber 
integrantes da sociedade civil para debater a questão dos relógios. 
 
O objetivo é ter mil relógios espalhados na cidade até o final de 2010, com publicidade estática 
no equipamento similar ao tamanho do modelo utilizado atualmente e painel eletrônico para 
exibir hora e temperatura. Além do básico, a Emurb vai expor no espaço informações de 
utilidade pública, como fluxo de trânsito, enchentes e vacinações. Os relógios também serão 
equipados com câmeras que ficarão conectadas à CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), 
Polícia Militar e Guarda Municipal. Atualmente, sob gestão da Publicrono, estão espalhados 330 
relógios em São Paulo. Regina explica que quem vencer a concorrência terá contrato de 16 
anos. "Sempre dissemos que a Lei Cidade Limpa não foi criada para restringir totalmente a 
publicidade ao ar livre. O objetivo era disciplinar a atividade, afinal a cidade tinha oito mil 
outdoors cadastrados e sete mil irregulares. Nesse primeiro momento vamos abrir a licitação 
para os relógios que continuam exibindo publicidade. Quando o resultado sair, vamos ter um 
novo formato, mais adequado à cidade", explicou Regina. 
 
A prefeitura paulistana também vai abrir discussão para publicidade em abrigos de ônibus, 
provavelmente no mês de setembro. O contrato com a DMB, que explorava 865 pontos, 
venceu em setembro de 2007. A publicidade terá lugar nas laterais dos abrigos, mas caso os 
locais não tenham visibilidade suficiente, estuda-se a possibilidade de um totem vertical. 
 
Regina e sua equipe na Emurb planejam que a oferta de abrigos de ônibus suba para 12 mil 
unidades. "A idéia é que a metade tenha publicidade e as demais não. É uma contrapartida 
justa. Não podemos achar que tudo acaba em publicidade. No contrato anterior, os abrigos só 
eram instalados em locais nobres, o que deixava claro que o interesse era apenas para atender 
necessidades de mídia", argumentou Regina. 
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