
A LEI

Secretaria diz que
não há queixas
registradas

Limite de velocidade na 23 de Maio e na
Rubem Berta é reduzido para 70 km/h

Clientela aumentou 30%, diz taxista
TRANSPORTES

● A Lei da Cidade Limpa está em
vigor desde janeiro de 2007

● Os responsáveis por anúncios
que desrespeitam as regras são
multados em R$ 10 mil, para cada
peça que tenha até 4 m²

● No caso das faixas, a autuação
vale para o anunciante e para
quem fabrica o anúncio

Motoristas do ‘Amigão’ observam, no entanto, que a maioria dos passageiros desconhece as regras do serviço

Por R$ 39,90 é possível burlar a fiscalização da Lei Cidade Limpa

Juiz condena
Myryan
Athiê por
improbidade

●●● A Secretaria Municipal de
Transportes afirmou que agen-
tes do Departamento de Trans-
porte Público (DTP) fazem
vistorias regulares e a falta de
identificação adequada resul-
ta em multa de R$ 24,08. O
valor dobra em caso de reinci-
dência.

Os 2.350 motoristas dispu-
taram um sorteio para determi-
nar os locais de trabalho. “Há
uma escala para as noites de
sexta-feira, sábado e vésperas
de feriados, para que sempre
existam ‘táxis amigões’ nos
pontos. Os agentes do DTP
visitam os pontos à noite para
fiscalizar o cumprimento da
escala”, relatou a secretaria.

Segundo o órgão, “diver-
sas variáveis” determinam o
tempo de espera para que o
cliente seja atendido por uma
cooperativa. “O DTP não re-
gistrou nenhuma reclamação
de passageiros que não te-
nham sido bem atendidos ao
solicitar um Táxi Amigão”,
afirmou. ● D.G.

DIVULGAÇÃO–Osprópriosmotoristasestãosemobilizandopara tornaroprogramamaisconhecido, comfolhetosepropagandanobairro

Naiana Oscar

Desafiar a Lei Cidade Limpa
custa R$ 39,90 em São Paulo. É
o preço de uma faixa de 1,5 m
por 70 cm com direito à fixação
em postes de esquinas movi-
mentadas e a garantia de que o
anúncio vai durar entre 10 e 15
dias, se não estiver numa aveni-
da grande. Como deboche à le-
gislação municipal que mudou
a paisagem urbana nos últimos
três anos, tem até faixa fazendo
promoção do serviço.

A Prefeitura conseguiu aca-
bar com os outdoors e tornar
mais discretas as fachadas co-
merciais. Mas continua sendo
desafiadapelasfaixasclandesti-
nas penduradas em todas as re-
giões da capital com anúncios
que vão de “massagem afrodi-
síaca” e “amarração de amor”
até reforço escolar e venda de
apartamentos em áreas no-
bres.No ano passado,onúmero
demultas aplicadaspor desres-
peitoàleiCidadeLimpacaiupe-
la metade se comparado ao de
2008: de 1.085 para 501. Mas a
quantidadedefaixaseplacasre-
movidas manteve a média de 11
por hora, 96 mil por ano.

“Como a cidade vai se ade-
quando à legislação, as multas
diminuemmesmo”,disseAlfon-
so Orlandi Neto, supervisor de
Uso e Ocupação do Solo da Se-
cretaria de Coordenação de
Subprefeituras. “Mas o proble-
ma da faixa não se resolve só
com fiscalização. É preciso in-
vestigar.” Além da dificuldade
de encontrar os responsáveis
pelosanúnciosclandestinos,Or-
landi diz que a Prefeitura tem
de vencer a extensão da cidade:
são os dois maiores entraves na
fiscalização da Cidade Limpa,
segundo ele. São 700 agentes
para fiscalizar 1,5 mil km².

Quem ganha a vida venden-
do faixas sabe das dificuldades
da Prefeitura. A reportagem li-
gou para um dos telefones do
anúncio de faixa que ficou uma
semana num poste da Rua Bela
Cintra. A responsável pelo ser-
viço orienta os clientes a esco-

lher ruas movimentadas, mas
residenciais.“Sevocêquiserco-
locar uma ou duas faixas numa
avenida, vai durar menos, é um
risco”, disse a mulher, que se
identificou como Fabiana.

Uma empresa informal que
anuncia limpeza de carpete, so-
fá e instalação de persianas na
VilaMarianaeemMoemarece-
be em média 50 ligações por dia
– resultado das placas irregula-
res. “Todasemana a gentecolo-
ca num lugar novo. Fazemos is-
so há três anos e dá muito cer-
to”, disse a atendente.

Há letreiros e empresas de
comunicação visual que tam-
bém fazem faixas para anúncio
de rua em São Paulo, mas, com
medo de serem multados pela
Prefeitura, terceirizam a insta-
lação. Um dos estabelecimen-

tos orienta os clientes a com-
prarbannersmenores, de50
cm por 35 cm, para não cha-
mar a atenção dos fiscais. “É
a melhor coisa, porque não
fica visível.”

Morador do Pacaembu, o
urbanistaJoséRobertoAma-
ralseirritoutantocomasfai-
xas irregulares que decidiu
resolver o problema com as
própriasmãos.Com um gan-
cho fixado a um cabo de vas-
soura, ele arranca os anún-
cios irregulares no bairro.

MasopresidentedaAsso-
ciação Preserva São Paulo,
Jorge Eduardo Rubies, diz
que é preciso mais do que
ação de moradores. “Como
colocar os anúncios é tão fá-
cil quanto arrancar, eles vão
se multiplicando.” ●

Faixas anunciam serviço de
publicidade irregular em SP

Poluição
em bares cai
73% com lei
antifumo

JUSTIÇA

A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) vai alterar os
limitesdevelocidadedasprinci-
pais vias que formam o Corre-
dor Norte-Sul da capital paulis-
ta. A partir de hoje, os motoris-
tas poderão circular a no máxi-
mo 70 km/h nas Avenidas 23 de
Maio e Rubem Berta. Segundo
a CET, o objetivo da medida é

dar mais segurança aos usuá-
rios e uniformizar a velocidade
em toda a extensão da ligação.

O limite anterior era de 80
km/h. A CET informa que a re-
duçãodiminuioriscodeaciden-
tes. Além disso, com a mudan-
ça, praticamente todo o Corre-
dor Norte-Sul – que tem exten-
sãode8,3quilômetros –teráve-

locidade máxima de 70 km/h,
como já acontecia em vias da li-
gação,comoaAvenida Moreira
Guimarães.

A única exceção será o tre-
choentreoViadutoDonaPauli-
na e o Túnel do Anhangabaú,
onde o limite é de 60 km/h por
se tratar de uma curva. Não ha-
verátolerânciae osradaresnas

duasviasvãoregistrarosexces-
sosdevelocidadeapartir deho-
je.ACETinformouqueiriacon-
cluir a substituição das 51 pla-
cas das vias até ontem à noite.

A Avenida 23 de Maio passa-
rá por uma nova mudança nos
próximosmeses.Emmarço,se-
rá inaugurada a motofaixa da
RuaVergueiro, com objetivo de
reduzir a quantidade de motos
na via expressa. Na ocasião do
anúncio, a Secretaria Munici-
pal dos Transportes (SMT) in-
formouque,dependendodosre-
sultados,poderiaproibirasmo-
tos na via. ● RENATO MACHADO

URBANISMO

LUZDODIA–BannernaAvenida23deMaio, naVilaMariana, oferececonfecçãode faixas clandestinas

CIGARRO BANIDO

Bruno Tavares

OjuizValterAlexandreMena,
da3ªVaradaFazendaPública
da capital, condenou a ex-ve-
readora Myryan Athiê (PPS),
o ex-presidente da São Paulo
Transportes (SPTrans) na
gestão Marta Suplicy (PT)
Gerson Bittencourt, a Trans-
portes Urbanos Cidade Tira-
dentes (antiga Viação Cidade
Tiradentes) e outras três pes-
soas por improbidade admi-
nistrativa.Osréuseramacusa-
dos de interceder em favor da
empresaparagarantiraparti-
cipação dela em licitação, em
2003.Àépoca,aviaçãoestava
sobintervençãoporacumular
dívida de R$ 11,5 milhões.

A ex-vereadora, seu chefe
degabinete,MiltonSérgioJú-
nior, e o advogado da empre-
sa, Jorge Kengo Fukuda, te-
rão de devolver os R$ 40 mil
recebidos pela intermediação
– o Ministério Público susten-
ta que se tratava de propina.
Eles foram condenados à per-
da de função pública, suspen-
sãodosdiretospolíticosporoi-
to anos, pagamento de multa
civil e proibição de contratar
ou receber benefícios do po-
der público por cinco anos.

Bittencourt (atual secretá-
rio dos Transportes em Cam-
pinas) e a advogada da autar-
quia Roberta Lanhoso foram
condenadosàperdadafunção
públicaedosdiretos políticos.
Estão ainda proibidos de con-
tratarereceberbenefíciospú-
blicos.Amultaseráequivalen-
teadezvezesovalordaremu-
neração da época.

A ex-vereadora disse que
provará sua inocência em se-
gundainstância.FukudaeRo-
bertanãoquiseramsepronun-
ciar. Bittencourt disse desco-
nhecer o teor da setença. Sér-
gioJúnioreosdonosdaviação
não foram localizados. ●

OsclientesdaVilaMadalenaen-
contram mais facilmente um
Táxi Amigão. “Cheguei ao pon-
toetinhatrês”,disseapublicitá-
ria Amanda Tavares, de 24
anos, que deixou a balada por
volta das 2h30 de sábado. A re-
portagem também encontrou
veículos sempre que passou pe-
los pontos.

Segundo o taxista Robson
Carlos da Silva, de 48 anos, que
atende Vila Madalena, Itaim e
AvenidaPaulistahátrêsanos,o
movimentoaumentou30%des-
deo início do programa. Ele diz,
porém, que “só 1% dos clientes
procura o Táxi Amigão” e mui-
tagenteaindanãosabedapossi-
bilidade de pagar menos. “Tem
de divulgar na internet.”

Claudio Oliveira Cuppero, de
55 anos, é o coordenador de um
dos pontos de Táxi Amigão da
Vila Madalena. Ele afirma que
os próprios motoristas estão se
mobilizando para divulgar o
programa, com produção de
cartões, folhetos e propaganda
do ponto em revistas do bairro.
Ele reconhece que o movimen-
topodeaumentar,seos lumino-
sos dos veículos forem troca-
dos. “Usamos a lâmpada que
nos deram, mas não é boa.”

ÍtaloLaggo,umprodutormu-
sicalde33anos,tambémdeixou
a balada em um Táxi Amigão.
Para ele, ações que estimulam
motoristas alcoolizados a não
dirigir “são superimportan-
tes”.Acirurgiãdentistacapixa-
ba Thaiz Arrabal, de 30 anos,
pegou um Táxi Amigão na es-
quinadaRuaAspicueltaeapro-
vou a iniciativa. “Tinham de fa-
zer isso lá em Vitória.”

MESADA EM RISCO
Um estudante de Engenharia
da USP, de 20 anos, já voltou
para casa de Táxi Amigão três
vezes para economizar. “Se eu
beber e dirigir, meu pai corta
minha mesada”, contou, pedin-
do para não ser identificado.

“Minha mãe ‘me fala’ um
monte, se eu pegar carona
com a galera bêbada.”

Apesar da grande oferta
na região, Adriana Guima-
rães,de31anos,que trabalha
como compradora de mate-
riais elétricos, acredita que a
tendência ainda é “o amigo
da vez”, aquele que não bebe
porque vai dirigir para os de-
mais. Para ela, muita gente
aindabebeedirigeporque“a
lei não se mostrou efetiva”.
Seus amigos costumam fa-
zer “caminhos alternativos,
evitandoblitzeecoisasdogê-
nero.” ● DAMARIS GIULIANA
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Emseismesesde leiantifumo,o
volume de monóxido de carbo-
no (CO) em bares do Estado de
SãoPaulocaiu73%–de5,02par-
tes por milhão para 1,35 ppm. O
levantamentofoifeitopeloInsti-
tuto do Coração (Incor), que
analisou 700 estabelecimentos
paulistas. Além disso, o índice
de monóxido de carbono no or-
ganismo dos funcionários des-
ses bares caiu 48% – de 7,22
ppm para 3,75 ppm.

Nos restaurantes, a queda
foi de 68% – de 4,01 ppm para
1,29. E, nas casas noturnas, de
5,02 ppm para 1,35 ppm. Os fun-
cionáriosdessesestabelecimen-
tos tiveram queda do nível de
CO no corpo de 52,6% – de 7,22
para 3,29.

Segundo a cardiologista do
Incor Jaqueline Scholz Issa,
coordenadoradapesquisa,are-
dução é muito significativa.
“Tem reflexo direto na saúde
dos frequentadores, sejam eles
clientesou funcionários”,disse.
“O benefício à saúde deles é
enorme.”

O publicitário Renan Cicco-
ne, de 25 anos, disse que, até a
implementação da lei, no dia 7
de agosto de 2009, nunca tinha
reparado como era ruim ficar
numlugarfechadoimpregnado
pela fumaça do cigarro. “Não
gostava de chegar em casa com
a roupa fedendo. Mas estava
acostumado,porquenãoconhe-
cia balada sem fumaça”, disse
Ciccone, que nunca fumou.

Desde que a lei entrou em vi-
gor, foram realizadas cerca de
220 mil ações de fiscalização
em estabelecimentos e os agen-
tes aplicaram 761 multas. Se-
gundo a Secretaria de Estado
da Saúde, o índice de cumpri-
mento da lei é de 99%. ●
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