
Kassab, tolerância zero para anúncio  
Bruno Paes Manso  
 
Prefeito apresenta projeto na Câmara para proibir toda e qualquer publicidade na rua; só 
avisos oficiais ficam. 
 
O prefeito Gilberto Kassab (PFL) apresentou ontem à Câmara Municipal um projeto de lei que 
pretende acabar com a poluição visual na cidade e deve aumentar o valor da maior licitação do 
governo municipal a ser lançada ainda este ano. Conforme o projeto, será proibido qualquer 
tipo de publicidade em terreno público ou privado: outdoors, front-lights (cartazes luminosos, 
como os que ficam na Marginal do Pinheiros), cartazes em empenas cegas (paredes laterais 
dos edifícios) e coberturas de prédios, totens, peças infláveis, anúncios em táxis, ônibus, 
carretas e bicicletas. 
 
"É tolerância zero contra a poluição visual", disse o prefeito Kassab. 
 
Caso o projeto seja aprovado, a intenção da Prefeitura é que a publicidade exterior fique 
restrita ao mobiliário urbano, peças de utilidade pública, como pontos de ônibus, relógios, 
lixeiras, sanitários, cabines de segurança, quiosques de informação, bancas de jornais, entre 
outras. Para explorar esse novo modelo de propaganda, o Município prepara uma concorrência 
que vai conceder por 20 anos os serviços de instalação e manutenção do mobiliário urbano na 
cidade. O vencedor da licitação terá de instalar e manter os equipamentos sem cobrar nada da 
Prefeitura. Além disso, vai repassar um porcentual do faturamento ao Município. 
 
Em contrapartida, poderá explorar por 20 anos os anúncios publicitários desses equipamentos 
de rua, um mercado cujo valor potencial é estimado em R$ 134 milhões por ano. "Com as 
restrições dos anúncios, além de diminuirmos a poluição visual, vamos aumentar o valor 
potencial dos recursos que podem ser arrecadados pela Prefeitura com a nova licitação, que 
esperamos lançar ainda este ano", afirma o secretário municipal do Planejamento, Francisco 
Luna. 
 
Kassab explicou que a Prefeitura decidiu proibir toda a publicidade nas ruas de São Paulo para 
facilitar o trabalho da fiscalização. "A legislação atual é muito complexa e dificultava o trabalho 
dos fiscais. Como todos os anúncios serão proibidos, não há como errar." 
 
Mas o trabalho dos fiscais, caso a legislação seja aprovada, não será tão simples. A nova lei 
prevê que os anúncios indicativos - logotipo para identificar o nome da empresa - não poderão 
exceder os 4 metros quadrados. Segundo estimativas da Federação Nacional das Empresas de 
Publicidade Exterior (Fenapex), existem cerca de 1,5 milhão de anúncios indicativos na cidade, 
que terão que ser fiscalizados por um corpo de 700 homens, responsáveis por verificar e 
multar todas as irregularidades da cidade. 
 
Além do mobiliário urbano, uma das poucas exceções previstas na nova lei são as placas que 
anunciam obras públicas. Caso a lei seja aprovada, as placas de obras da Prefeitura 
continuarão permitidas. Na avaliação do presidente da Câmara, vereador Roberto Tripoli, o 
projeto deve ser votado depois das eleições.  
 
 
Leia mais: 
 
Publicitário diz que lei beneficiará irregulares  
Bruno Paes Manso  
 
Para o dono da Painel Publicidades, o problema é a falta de fiscalização  
 
Este mês, a empresa do publicitário Rubens Damato, a Painel Publicidades, vai completar 50 
anos. Caso seja aprovada a lei que proíbe publicidade em terreno público ou privado, ele teme 
que seja obrigado a fechar logo depois do aniversário.  



Damato também é presidente da Federação Nacional das Empresas de Publicidade Exterior 
(Fenapex) e conta que sempre lutou pela regulamentação da propaganda em São Paulo. 
Nunca conseguiu sensibilizar o poder público a fazer com que a lei fosse cumprida. 
 
Com o projeto radical proposto pela Prefeitura, acredita que os principais injustiçados serão os 
que sempre trabalham conforme a lei. "É um absurdo a Prefeitura simplesmente proibir todas 
as empresas de funcionarem, com o argumento de que não são capazes de fiscalizar porque a 
lei é complexa." 
 
Damato diz que as empresas do setor pagam ao Município anualmente R$ 50 milhões em taxa 
de fiscalização. "Com metade dessa verba, eu conseguiria montar um grupo para fiscalizar a 
publicidade." Na estimativa da Fenapex, hoje existem cerca de 13 mil outdoors na cidade - 
apenas 35% são regulares. 
 
"A Prefeitura confessa sua incompetência e nós é que somos punidos?" Damato calcula que 
existem cerca de 700 empresas no setor, que empregam 15 mil funcionários. "A lei vai 
beneficiar os anunciantes irregulares, que continuarão trabalhando porque a fiscalização na 
cidade é problemática." 
 
Já o vice-presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, José Eduardo 
Tibiriçá, apóia a decisão e diz que para reverter o quadro atual de poluição visual é preciso 
medida radical. "A cidade tem sido usada como suporte de propaganda, sendo que uma cidade 
tem o papel de garantir ao cidadão o prazer de viver." Ele afirma que só uma posição 
"corajosa" pode mudar a situação. "Não podemos admitir que São Paulo se transforme em um 
veículo promocional. Uma cidade é diferente de um jornal ou de uma revista." 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2006. Metrópole, p. C1 e C3. 
 
 


