
Pesquisa mostra que mais da metade dos cariocas quer restrição a outdoors 
 
Embora tenha, por decreto, decidido proibir publicidade em outdoors em apenas algumas vias 
do Centro Histórico do Rio, o prefeito César Maia divulgou ontem a conclusão de uma 
pesquisa, realizada pelo Instituto GPP em 15 de junho, mostrando que mais da metade da 
população carioca é favorável à restrição da propaganda em outdoors, painéis e bancas de 
jornais em toda a cidade. Segundo a pesquisa, dois em cada três cariocas são favoráveis à 
restrição da propaganda. Desses, 60,9% acham que o prefeito deveria estender a proibição 
para a cidade inteira e 9,2% estariam de acordo com a medida, mas só nos locais 
determinados pela prefeitura, como Praça Tira-dentes e Largo da Lapa. Apenas 23,4% não 
concordam com esse tipo de proibição. 
 
Agora, com os números da pesquisa em mãos, o prefeito diz ser possível que a proibição seja 
estendida para outras áreas do Rio. 
 
— Uma vez estabelecida no Centro Histórico e sustentada, abriremos o raio — afirmou. 
 
População apóia outros decretos recentes 
A pesquisa revela ainda que outros dois decretos assinados recentemente pelo prefeito 
receberam o apoio da população. Um é o que determina a proibição do fumo em locais 
fechados coletivos, que entrou em vigor no fim de maio. Outro, assinado no mês passado, 
proíbe a circulação de caminhões e outros veículos de entrega em vias movimentadas da 
cidade nos horários de rush. 
 
Segundo a pesquisa, mais de 91% dos cariocas concordam com o fim dos fumódromos — 
medida que foi contestada na Justiça por entidades representativas de hotéis, bares e 
restaurantes. As entidades chegaram a conseguir duas liminares suspendendo os efeitos do 
decreto. Uma foi derrubada há dez dias pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, mas a 
outra continua em vigor. 
 
Prefeito faz crítica ao excesso de liminares 
Quanto ao impacto no trânsito na cidade causado pela proibição da circulação de caminhões, 
42,6% dos cariocas acham que foi positivo. Já 38,6% consideram que a medida foi inócua, 
enquanto 5,9% avaliam que ela teria aumentado os problemas no trânsito. O decreto entrou 
em vigor em 5 de maio, mas teve os efeitos suspensos menos de um mês depois, por 
liminares a concedidas em favor do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes (Sind-Rio) e do 
Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do estado. 
 
Segundo César, a prefeitura ainda espera cassar as liminares. 
— Se os decretos têm base legal nas competências da prefeitura, só uma conseqüência danosa 
à ordem pública justificaria liminares. Aliás, as liminares, no Brasil todo, têm sido concedidas 
fora de seu escopo. Elas devem ser concedidas quando existe risco de um dano irreparável e 
por isso não podem esperar o julgamento do mérito. E certamente não são esses os casos — 
criticou.  

 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 jun. 2008. Primeiro Caderno, p.19. 

 


