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● Na sexta-feira, a Prefeitura de
São Paulo vai receber o prêmio
Deutsche Werkbund Label, na
Alemanha, pela Lei Cidade Lim-
pa. O prêmio é dado a cada dois
anos a dez iniciativas que te-
nham se destacado pela inova-

ção, por serem socialmente enga-
jadas e com alto respeito pela
natureza. O prêmio se concentra
em discussões interdisciplinares
que levem em conta aspectos
sociais e educacionais.

Como não aceita inscrições, os
projetos são escolhidos pelos
integrantes do Deutsche Werk-
bund, instituição criada em 1907
e que reúne arquitetos, engenhei-
ros, políticos e filósofos, entre
outros profissionais. / D.G. e J.D.

Homens-placa
agora viraram
‘homens-colete’

SP tem 33º incêndio em
favela: fogão foi o estopim
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NOVA LOJA!
LIBERDADE- SP

RUA BUENO DE

ANDRADE, 500

Segunda a sexta das 8 às19 horas

 Sábados das 8 às 18 horas

As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam 
trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 
unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No 
Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de 
R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mer-
cadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, 
RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer 
CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada.

www.kalunga.com

Não abrimos embalagens

Ofertas válidas até 16.9.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

LOJAS SÃO PAULO – CAPITAL • ADOLFO PINHEIRO • ARICANDUVA SHOPPING • AUGUSTA • BUTANTÃ • FREGUESIA 
DO Ó • INTERLAGOS (SHOPPING INTERLAGOS) • IPIRANGA • ITAIM • JABAQUARA • LAPA • LEOPOLDINA • LIBERDADE  
• MOEMA • MOOCA PLAZA SHOPPING • MORUMBI • NOVA CANTAREIRA • PAULISTA • PENHA (SHOPPING CENTER 
PENHA) • PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO 
BENTO • SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA FORMOSA • VILA GUILHERME • VILA MARIA • VILA MARIANA 
• VILA SANTA CATARINA • VITAL BRASIL • LOJAS GRANDE SÃO PAULO • ALPHAVILLE • SHOPPING IGUATEMI ALPHA-
VILLE • BARUERI (PARQUE SHOPPING BARUERI) • DIADEMA (SHOPPING PRAÇA DA MOÇA) • GRANJA VIANA • GUA-
RULHOS • MAUÁ PLAZA SHOPPING • MOGI DAS CRUZES • OSASCO • OSASCO (SHOPPING UNIÃO) • SANTO ANDRÉ 
(GRAND PLAZA SHOPPING) • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO CAETANO DO SUL • SUZANO SHOPPING CENTER • 
TABOÃO DA SERRA • LOJAS INTERIOR DE SÃO PAULO • BAURU • CAMPINAS • CAMPINAS (SHOPPING IGUATEMI) • 
FRANCA • GUARUJÁ • INDAIATUBA (POLO SHOPPING INDAIATUBA) • LIMEIRA (SHOPPING PÁTIO LIMEIRA) • MARÍLIA 
• PIRACICABA • PRAIA GRANDE (LITORAL PLAZA SHOPPING) • RIBEIRÃO PRETO • RIBEIRÃO PRETO • SHOPPING • RIBEI-
RÃO PRETO • RIO CLARO • SANTOS • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA 
• SOROCABA - DOM AGUIRRE • LOJA DISTRITO FEDERAL • BRASÍLIA • LOJAS MINAS GERAIS • BOULEARD SHOPPING 
BH • SAVASSI (BELO HORIZONTE) • UBERLÂNDIA SHOPPING • LOJAS PARANÁ • CURITIBA (SHOPPING ESTAÇÃO) • 
LONDRINA • LOJAS SANTA CATARINA • BLUMENAU  NORTE SHOPPING • JOINVILLE • LOJAS RIO DE JANEIRO • BANGU 
SHOPPING • CENTRO - RJ • GUADALUPE • GUANABARA - BARRA • MADUREIRA SHOPPING • SHOPPING BOULEVARD 
RIO IGUATEMI • SHOPPING NOVA AMÉRICA • SHOPPING VIA PARQUE • LOJAS GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE 
DE CAXIAS (PREZUNIC CENTER) • NOVA IGUAÇU • SÃO GONÇALO SHOPPING • SÃO JOÃO DO MERITI (SHOPPING 
GRANDE RIO) • LOJA RIO GRANDE DO SUL • PORTO ALEGRE (SHOPPING PRAIA DE BELAS) 

Processador Dual Core de 2.1 GHz,
2 GB de memória, HD de 320 GB,
tela de 14”, Windows 7 Basic
Cód. 221155

109,9010x R$
ou   R$ 1.099,00 à vistasem juros

Notebook
S425-BC22P1

Notebook ASUS 
X44C-VX004R 
+ Office Student 2010
Processador Intel® Core™ i3 2330M 
(Dual Core)
Windows® 7 Home Basic Original
Memória de 4 GB e HD de 500 GB
Placa de vídeo  Intel® HD Graphics 3000
Cód. 221261 e Cód. 670614

89,9010x R$
ou  R$ 899,00 à vistasem juros

Notebook 
Processador Dual Core de 1 GHz,
2 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 11,6”, Windows 7 Starter
Cód. 221504

999,99Por: R$ 899,00 à vista

Na compra deste Notebook ASUS 
X44C-VX004R
Grátis um MS Office 2010
Home Student

Grá
tis

139,90
R$

Por: R$ 1.399,00 à vista
De: R$ 1.599,00

10x
sem juros

PAULO LIEBERT/AE

DIEGO ZANCHETTA/AE

DENIZE GUEDES/AE-6/8/2012

Entidade alemã vai
premiar Prefeitura
por legislação

No 33.º incêndio em uma favela
de São Paulo neste ano, ontem
em Paraisópolis, na zona sul, o
pedreiro Fabiano Avelino Batis-
ta, de 33 anos, lamentava a perda

dos eletrodomésticos. “Deu um
curto no fio do lado do fogão e
pegou fogo na janela de madei-
ra”, contou. Os vizinhos, porém,
duvidavam. Quase todos o acusa-
vam de ter esquecido a panela no
fogo. “Até sua mulher já falou is-
so”, dizia o também desabrigado
Antonio Ramos, eletricista de 51
anos. Ele saiu às pressas de casa e

conseguiu salvar só um colchão.
Oito imóveis foram destruí-

dos no incêndio e outros 12, atin-
gidos parcialmente. Uma pessoa
foi socorrida com intoxicação.
Todos devem engrossar o contin-
gente de famílias que ganham
bolsa-aluguel de R$ 450 da Pre-
feitura – em pouco mais de um
ano, os incêndios em favelas já
deixaram 1.386 desabrigados.

O bolsa-aluguel é pago até que
as famílias sejam realocadas. Ho-
je, a Prefeitura paga 27.422 auxí-
lios-moradia – eram 5 mil em
2006. / DIEGO ZANCHETTA

A vida dos antigos homens-placa
melhorou depois da proibição
da atividade em São Paulo, em
fevereiro. Apesar da decisão da
Comissão de Proteção à Paisa-
gem Urbana (CPPU) da Prefeitu-
ra de vetar esse tipo de publicida-
de, um acordo foi firmado entre
a administração municipal e a ca-
tegoria para que, na prática, eles
só substituíssem as pesadas pla-
cas por coletes coloridos de teci-
do leve.

“Nossa, agora está joia”, disse

o anunciador da compra de ouro
de 67 anos, que não quis se identi-
ficar, na porta da Estação Repú-
blica do Metrô, no centro.

“Foi a Prefeitura que mandou
fazer assim. Agora não morro de
calor nem carrego aquele peso
todo”, conta. Por uma jornada
de 10 horas de trabalho ele rece-
be R$ 10 pelo anúncio do ouro e
R$ 30 pelo de um escritório de
advocacia.

A entrada em cena dos coletes
é fruto de uma negociação inicia-
da com uma associação de ho-
mens-placa que anunciavam em-
prego. Segundo a presidente da
CPPU, Regina Monteiro, eles
procuraram a comissão e foram
orientados a trocar os cavaletes
por coletes. Sobre os vendedo-

res de ouro, Regina afirma que
eles não são irregulares. “Não en-
tramos no mérito do que as pes-
soas usam. É um direito vestir o

que quiser.”
Na Rua Barão de Itapetininga,

também no centro, antigo redu-
to dos homens-placa, a reporta-
gem contou ao menos cinco
anunciadores de serviços diver-
sos, como impressão, digitação,
compra de ouro e de tíquetes de
refeição e de transporte.

Fim de semana. Mas se os com-
pradores de ouro se reinventa-
ram no centro, os homens-seta,
que trabalham para empreendi-
mentos imobiliários, seguem to-
mando todas as regiões da cida-
de. Esses, no entanto, são irregu-
lares. “Quando veem os fiscais,
eles tiram as placas rapidamente
e saem andando”, afirma a presi-
dente da CPPU. / D.G. e J.D.

Marcas usam design para
driblar Lei Cidade Limpa
Desenhos caraterísticos ganham placas no comércio; Prefeitura não concluiu se é ilegal

Onda. Bar na
Rua Augusta
foi um dos
comércios
que
adotaram
a nova
placa de
refrigerante

Foco. Batista alegou curto; já
vizinhos criticaram pedreiro

Centro. Acordo permitiu
publicidade no vestuário

Denize Guedes
Juliana Deodoro

Além da localização na Rua Au-
gusta, centro de São Paulo, o
que uma loja de CDs, uma do-
ceria, um mercadinho e um
bar têm em comum? A mesmís-
sima placa de identificação
com uma onda branca sobre
um fundo vermelho em que se
lê o nome do comércio – mas
se pensa em Coca-Cola, pela
alusão à identidade visual da
marca. Em outras fachadas da
capital, a Brahma expõe seu
nome.

É que, apesar das restrições da
Lei Cidade Limpa, está cada vez
mais comum encontrar marcas,
especialmente de bebidas, no es-
paço público paulistano. Asse-
diados por empresas, donos de
lojas têm conseguido reformar
suas fachadas – com placas den-
tro das dimensões exigidas pela
legislação – em troca da exposi-
ção da marca e também da venda
de seus produtos.

O parágrafo 8.º do artigo 13 da
lei veta “pinturas, apliques ou
quaisquer outros elementos
com fins promocionais ou publi-
citários, que sejam vistos dos lo-
gradouros públicos”, mas a pró-
pria Prefeitura de São Paulo não
tem entendimento sobre a irre-
gularidade da prática.

Em um primeiro contato, a Se-
cretaria das Subprefeituras, res-

ponsável pela fiscalização, infor-
mou que não havia irregularida-
de. No entanto, a presidente da
Comissão de Proteção à Paisa-
gem Urbana (CPPU), Regina
Monteiro, garantiu que logos de
empresas não são permitidos
em placas. “Mesmo o (logo) da
Coca-Cola, em que não aparece
o nome da marca, só a alusão, é
um golpe à paisagem da cidade”,
disse. “Vamos levar para estudo
na comissão.”

Sem placa desde 2007, por cau-
sa das mudanças na Cidade Lim-
pa, o dono da Musical CDs e
DVDs, Antônio Campelo de Oli-
veira, de 52 anos, na Rua Augus-
ta, considerou vantajoso assinar
contrato com a Coca-Cola. “Ti-
nha uma placa grande, luminosa
e fiquei sem nada depois da lei”,
contou.

No Jaçanã, na zona norte, o
Chic’s Bar acabou de renovar
seu segundo contrato com a
Brahma. “Estamos a 500 metros
da Subprefeitura (do Jaçanã/Tre-
membé) e nunca tivemos proble-
ma”, afirma o proprietário, Fran-
cisco dos Santos Silva, de 52
anos. “Quando a lei entrou em
vigor, distribuíram as regras pa-
ra placa. Não falavam de marca.”

Presença. A professora da Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) Daniela
Khauaja explica que entre 70% e
80% da decisão de compra de
um produto é feita no local da
venda: essas lojas têm usado o
logo da marca na sua fachada e
também vendido seus produtos.
“Se eu estou na rua e sinto sede,
posso decidir por uma Coca-Co-

la se vejo o vermelho e branco da
marca. Antes da lei, o volume des-
sa exposição era altíssimo, caiu
muito e agora voltou a crescer.”

Apesar de acreditar que a pro-
paganda deva existir, o coordena-
dor do curso de Publicidade da
ESPM, João Matta, disse que es-
sa padronização leva a uma dis-
cussão mais profunda. “Uma ci-
dade sem variação nenhuma,
com todas as placas da mesma
cor, fica uma cidade triste. O ob-
jetivo da Lei Cidade Limpa, po-
rém, é manter a cidade menos
suja e não necessariamente fa-
zer com que as empresas fiquem
sem publicidade”, diz.

O professor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo (FAU-
USP) Marcelo Bicudo diz que a
principal vantagem da Cidade
Limpa foi revelar o que estava
escondido. “Agora, temos de
pensar em uma arquitetura que
se comunique, voltou-se a inves-
tir no projeto arquitetônico de
lojas e prédios.”

Empresas. A Coca-Cola e a
Brahma disseram que trabalham
de acordo com as restrições da
lei. A Secretaria das Subprefeitu-
ras respondeu que enviaria fis-
cais às ruas para verificar se as
placas são irregulares. O órgão
informou que já recolheu 2 mi-
lhões de propagandas irregula-
res das ruas em 2012.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 set. 2012, Metrópole, p. C5.




