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Av. Carlos de Campos, 156 - sala 21
((((( 6692-8653

CIRURGIÃO
DENTISTA

 Odontologia Restauradora e Preventiva
 Especialista em Estética Dental

Dr. Nilson Azeredo Allucci

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA

R. Merino, 15 - Vila Sabrina
(Próximo à rua Cavalgada)

Desentupimos Redes de  Esgotos
sem danificar ,  pisos ou p aredes.

Serviços com garantia

DESENTUPIDORA

ESTRELA

( 6949-5336 com Walter
ATENDIMENT O IMEDIA TO

          Sua Casa
       em

        São  Paulo

Rua Dr. Ornelas, 250

(((((  3311-7569 3311-7569 3311-7569 3311-7569 3311-7569
www.suacasaemsaopaulo.com.br

lmhotel@suacasaemsaopaulo.com.br

Fone 3227-1488 3227-1488 3227-1488 3227-1488 3227-1488
Fax 3326-09823326-09823326-09823326-09823326-0982

APORÉ APORÉ APORÉ APORÉ APORÉ  EMPREGOS EMPREGOS EMPREGOS EMPREGOS EMPREGOS
• Mão-de-Obra Temporária
• Construção Civil
• Serviços Terceirizados

 Rua Melo Barreto, 78 - Brás

Rua  Dr. Costa Valente, 363 - Brás
( 6291-0524

Posto de Serviços
POLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁS

O Combustível mais Confiável da Região

PETROBRÁS

Civil - Família - T rabalhist a
Especialista em cobrança

de cheques devolvidos
Dr. João Batista Bara

R. Inácio de Araújo, 309  - 1º and. - cj. 1

( 6618-4000

ADVOCACIA  BARA

Licenciamento e  Transferência de Autos

((((( 6694-2777
Fax: 6692-1608

Rua Saldanha Marinho, 116

Terraplenagem, Demolições, Areia,
Pedra e Retirada de Entulhos

ATERRO E DESATERRO

J.ALENCAR

R. João Jacinto, 95 - Brás
( 3229-9534

(((((  3277-37463277-37463277-37463277-37463277-3746

Dra. Denise Regina Garcia

R. Piratininga, 615
 Atendimento 3ª, 5ª, 6ª  das 13 às 19

CIRCIRCIRCIRCIRURURURURURGIÃGIÃGIÃGIÃGIÃ
DENTISTDENTISTDENTISTDENTISTDENTISTAAAAA

( 6695-9121
Av. Rangel Pestana, 1948 ( Lgo. da Concórdia )

Musculação,  Forró,  Moderno,
Ginástica Local para  Aumento e

Redução de Medidas, Alongamento e Gap.

aCamisetas promocionais
  aUniformes

(((((3982-6294
Cel:  8387-1820

aCamisetas promocionais
  aUniformes

Estampas e Revelações
Plastisol - Gel - Mix, etc

Av. Celso Garcia, 438
( 6692-0144

O Melhor  Preço da Região
Supermercados

O Jornal do Brás saiu a campo
entrevistando comerciantes, gerentes de

lojas, transeuntes e autoridades. Veja
aqui o que está acontecendo na região.

A chiadeira é geral, mas como “Lei é
Lei”, o paulistano procura cumprir,

como se dissesse “Amém”.

Como está sua fachada? E o toldo?
Por toda a cidade, o visual ficou esquelético, horrível

Sorte teve José Osvaldo Lopes, proprietário da novíssima
Panificadora Família Lopes – A Central do Pari, situada à rua
Cachoeira, 602. Inaugurada bem no dia em que começou a
fiscalização da Prefeitura nas ruas, 1º de abril, ela está dentro da
norma, segundo ele, que conversou antes com técnicos do Cadan

Quem também não gostou foi o funcionário
da loja Ponto G Aviamentos, Igor Ewerton de
Barros Santana. Quem passa pela esquina da
rua Joli com a Carlos Botelho observa o lugar
com buraco nos toldos. “Esta nova lei está
prejudicando todo mundo. As fachadas estão
ficando feias, e as pessoas ao passarem aqui
pela rua não vão nem saber o que se vende na
loja”, reclama Igor.

Após terminado o prazo,
de 31 de março, para os
anúncios indicativos se
adaptarem às novas
exigências da chamada Lei
Cidade Limpa, os dias que
se seguiram ainda foram
marcados por muitas
dúvidas nos comerciantes,
“forçados” a aderirem à
nova lei. Estes, com medo

da multa pesada de R$ 10.000, arrancaram seus
anúncios e toldos.

“O que a gente quer é se enquadrar na lei. É
uma pena, porque eu sinto que a cidade fica menos
alegre”, lamenta Valdirene Queiroz, gerente da
loja Chik´s Center da rua Carlos Botelho.

O que pode e
o que não pode

O chefe de gabinete da Subprefeitura
Mooca, Rogério Lopes, respondeu
algumas perguntas referentes a fachadas
e toldos de conhecidos pontos comerciais
dos bairros Brás, Pari e Mooca.

Jornal do Brás – Acerca da nova Lei

Fomos à Subprefeitura Mooca e,
então eis o diálogo, na íntegra:

Cidade Limpa, nós
temos visitado
algumas empresas e
o b s e r v a d o
irregularidades dentro
do que existe na
norma.

Citamos como um
exemplo, a Drogaria
Sinete, da rua da
Mooca. O toldo que
ela tem lá pode?

Rogério Lopes – Aquilo que ela tem lá hoje está
irregular. Inclusive ela deu entrada, está sendo feito
Termo de Ajuste. O responsável solicitou um prazo
e se comprometeu a arrumar toda a sua fachada.

JB – Outro exemplo: o Hipermercado Extra fez na
rua Taquari as adaptações naquele prédio. Ao fazer
isso, a entrada dele tem uma cobertura bonita. Vão
ter que tirá-la?

RL  – Se aquela cobertura não está no projeto que ele
aprovou, tem que retirar. Se tiver no projeto que o Extra
aprovou de recuperação do espaço (área tombada, o
primeiro Cotonifício da cidade), pode manter. Por
exemplo, há projetos aprovados pela Prefeitura em que
as marquises avançam sobre a calçada.

JB – A lei não quer saber se os toldos são de pano,
de vidro, acrílico ou alvenaria, são todos iguais?

RL  – Todos iguais. Com ou sem propaganda.
Inclusive a propaganda não pode ser feita na
marquise, somente no toldo retrátil.

JB – E as coberturas em ponto de ônibus, são
permitidas?

RL – Exatamente. Mesmo assim, essa publicidade
nos pontos de ônibus ainda vai ser estudada pela
Administração. Vai vir uma legislação sobre a
publicidade no mobiliário urbano.

JB – Mais um exemplo: na rua Rio Bonito, tem
uma loja, a Têxtil Abril. A calçada toda tem uma linda
cobertura, abrange ponto de ônibus e embeleza a
frente da loja. Como ficaria lá, você conhece o lugar?

RL  – Conheço. Inclusive os engenheiros estiveram
lá fazendo uma consulta conosco. Já foram
orientados. Está sendo levantado aqui na Prefeitura
o processo do projeto da Têxtil Abril. Eu
particularmente não sei te dizer se faz parte do projeto
aprovado ou não. Se faz parte dele, vai manter.

JB – Então a lei é geral?

RL  – Com certeza. Não há discriminação por parte
do pequeno, médio ou grande comerciante.

Jornal do Brás – Existem dúvidas
na nova lei. Tem a Lei Cidade Limpa
e a lei do toldo, que já existia...

Eduardo Odloak – A relação
com o toldo já existia.

JB – Mas porque nunca foi
tomada uma providência?

EO – Antes era vista só como uma
irregularidade. Agora passa a ser
uma poluição visual. Enquadra-se
também nessa legislação. Ou seja,
já estava errado antes. O toldo fixo
não é proibido. A única coisa é que
ele tem que fazer parte da planta do
projeto. Tem como regularizar isso.
O problema é que muito do uso que foi feito do
toldo fixo é um uso irregular – avançando no
espaço público, na calçada, e coisas desse tipo.

JB – Uso e alguns abusos. O que estava
havendo era um abuso?

EO – É, normal. Mas de qualquer forma havia
um certo abuso, um uso inaquedado. E muitas
vezes as pessoas nem buscavam saber
exatamente se era abusivo ou não. É preciso
deixar a fachada do seu imóvel, do seu
estabelecimento, exatamente como está na
planta. A única mudança, que está prevista na
lei, é o anúncio indicativo no tamanho previsto
na legislação, que pode avançar até 15
centímetros sobre o passeio, que tem aquela
área de até 1,50 m² (quando a testada do imóvel
for inferior a 10 metros lineares), ou até 4,00
m² (quando a testada do imóvel for igual ou
superior a 10 metros lineares e inferior a 100
metros lineares), e uma possibilidade de usar
até o avanço do espaço público, que é o toldo
retrátil. Este tipo de toldo estava previsto na
legislação anterior, com sua regularização antes,
e agora também ele está previsto na nova
legislação, como não sendo algo que
descaracterize o imóvel.

JB – Existe uma lei antiga, de autoria do então
vereador Mohamad Mourad (Projeto de Lei nº
893/95, de 1996) que permitia e está permitindo,
mesas nas calçadas. Muitos restaurantes estão
fazendo este tipo de atendimento, já estão
servindo almoço, além da cervejinha, do
salgadinho, o que é tão bonito numa cidade como
São Paulo. E muitos fizeram uma cobertura.

EO – Há um instrumento legal que permite
que o uso da calçada por estabelecimentos,
como bares, restaurantes, para utilizar mesas e
cadeiras. Mas eles não podem abusar como a
maioria abusa. Lembrando que a calçada é
prioridade do pedestre. O restaurante tem que
necessariamente permitir uma área de pelo
menos 1,20 metro para o pedestre passar.

JB – Tem que ser toldo retrátil? Não poderia
manter aquele toldo bonito?

EO – Às vezes, ele é até bonito, mas o toldo
fixo sempre descaracteriza a área construída.
E no caso de inserção de uso do espaço público
para o comerciante colocar espaço no toldo fíxo,

A voz do Subprefeito
Ato contínuo à entrevista com o chefe de gabinete, fomos atendidos com plena receptividade

pelo subprefeito Eduardo Odloak. Diretos ao assunto, eis as perguntas e respostas:

isso caracteriza um avanço da área construída
mesmo. Significaria uma posse daquela área.
Inclusive para fazer a cessão do uso da
calçada, é verificado se o toldo é fixo ou
retrátil.

JB – Está havendo uso e excesso. Por
exemplo: o que eu falo é quando descem o
toldo completo até o chão.

EO – Quem está fazendo isso está sempre
sujeito a apreensão, multa, a uma série de
posturas municipais que acabam sempre
prejudicando ele (comerciante) e o consumidor
dele. A fiscalização às vezes é obrigada a
chegar no estabelecimento, quando o
comerciante faz atendimento até fora do
horário permitido, e usa este tipo de expediente,
de colocar mesas e cadeiras, sem tomar as
devidas providências de vir até a Subprefeitura
e pedir a licença para funcionar desta forma.
Se não fizer a permissão, ele corre o risco
de ter as suas cadeiras apreendidas. É um
constrangimento muito grande que os
clientes passam por falta de orientação e às
vezes, por abuso do comerciante. Se não tem
espaço para o pedestre passar, o
comerciante não vai ter a licença.

JB – Embora a lei seja assim, taxativa, não
vai haver um radicalismo, de multar
imediatamente?

EO – A nossa fiscalização está empenhada
em multar os outdoors e totens que já
estavam em alvo nosso, e boa parte das
liminares já foram cassadas.

JB – E as bandeiras que têm nas lojas do
Brás, podem?

EO – Elas estão na via pública. No Brás, é
muito comum ter indicativos no braço externo
da loja, uma bandeira externa na calçada.
Com a Lei Cidade Limpa, está claro que só
pode avançar do alinhamento 15 centímetros.
Elas então estariam fora do permitido.

NOTA DA REDAÇÃO: Nas próximas
edições, o Jornal do Brás irá dar

seqüência com outros focos, como
luminosos, fontes e tantas belezas que

estão sujeitas a cair por terra.

A tradicional Garoto, do Brás está adaptada


