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Por determinação da prefeitura, o coordenador de Licenciamento e Fiscalização do município, 
Luiz Felipe Gomes, deu ontem um prazo de 48 horas para que a Companhia de Bebidas da 
América (AmBev) e a Sollumar 2007 Comércio e Distribuição de Artigos do Vestuário e 
Alimentos Ltda/Praia SA retirem toda a publicidade de cadeiras de praia, guarda-sóis e 
qualquer mobiliário ou equipamento usado por barraqueiros nas areias da orla marítima do 
Rio. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial. A Praia SA tem contrato com a AmBev — 
que engloba produtos como as cervejas Skol, Brahma e Antarctica — para a colocação de 
publicidade em cadeiras e guarda-sóis usados por barraqueiros nas praias. 
 
A AmBev informou ontem à tarde que ainda não havia recebido qualquer notificação e não iria 
se pronunciar. A empresa doou os novos equipamentos de limpeza — tratores e 
minivarredeiras — que estão em ação em algumas praias desde meados de agosto. Ao todo, 
50 máquinas serão usadas, gradativa-mente, em toda a orla até o verão. 
 
Já um dos diretores da Praia SA, Othon Pinto, se disse surpreso com a decisão da prefeitura. 
Segundo ele, o caso será enviado ao departamento jurídico da empresa. 
 
A nossa empresa representa a Associação de Barraqueiros da Orla. Não sei por que tomaram 
essa decisão. Parece ser uma decisão política, já que a Itaipava, a Coca-Cola e outras marcas 
fazem propaganda e não foram notificadas. Elas não vão ter que tirar? Vamos acionar nosso 
departamento jurídico — disse Othon, acrescentando que, atualmente, a publicidade se 
resume a um pequeno logotipo da Praia SA com o da cerveja Skol (uma seta redonda). 
 
A assessoria da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da prefeitura informou que a 
decisão atinge toda publicidade feita por barraqueiros na areia. Segundo Luiz Felipe, a lei 
proíbe propaganda nas praias. 
 
Para contornar o problema, os barraqueiros poderão cobrir com tinta o trecho com 
publicidade nos guarda-sóis e nas cadeiras — disse ele. 
 
Caso a decisão do município não seja respeitada, os barraqueiros poderão ser autuados e ter 
seus equipamentos apreendidos. Correm ainda o risco de sofrer sanções como a cassação do 
alvará. 
 
Em fevereiro do ano passado, os toldos e guarda-sóis alugados por barraqueiros credenciados 
pelo município ficaram na mira do Ministério Público estadual. O promotor Carlos Frederico 
Saturnino, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, abriu 
inquérito para apurar se a Lei Orgânica tinha sido descumprida com a colocação, nos 
equipamentos, da logo-marca da prefeitura ao lado do slogan "A praia mais redonda do 
Brasil", que lembra o de uma cerveja. 
 
Segundo o promotor disse na época, a rigor, a prefeitura não poderia pôr a sua logo-marca, a 
não ser em equipamentos públicos mantidos por ela. Para ele, a cervejaria estava fazendo 
propaganda subliminar. De acordo com Frederico, o inquérito deveria resultar em ação civil 
pública, para a retirada do material da orla e o pagamento de indenização por danos 
ambientais, tanto pelos que autorizaram a publicidade, como pela empresa que patrocinava 
os toldos e guarda-sóis. O Ministério Público não conseguiu localizar ontem o promotor, para 
que ele informasse o andamento do inquérito. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. 12. 


