
"Cidade Limpa" desembarca com força no Rio de Janeiro 

A prefeitura do Rio de Janeiro deu início, nesta quarta-feira (20), à operação de fiscalização e 
retirada de toda publicidade externa em situação irregular. Desde janeiro, a Secretaria Especial 
de Ordem Pública (Seop) está mapeando todas as peças e anúncios espalhados pela cidade. 

Segundo o levantamento da Seop, no Rio de Janeiro existem cerca de 2 mil pontos e 3 mil 
peças de mobiliário urbano ocupados por publicidade considerada irregular, o índice equivaleria 
a 90% dos anúncios externos do Rio de Janeiro.  A expectativa é de que em três dias sejam 
retirados 163 outdoors e painéis da zona Sul da cidade. 

De acordo com a Seop, algumas empresas vêm sendo notificadas sobre as peças há mais de 
cinco anos e que, nesse tempo, o valor das multas (R$ 50 por dia) para a infração tem se 
acumulado. A prefeitura estima que o valor total da dívida já tenha ultrapassado os R$ 100 
milhões. 

A lei que regulamenta a publicidade exterior de grandes cidades vigora em São Paulo desde 
abril de 2007 e chegou com o nome de "Cidade Limpa". Desde então, painéis, fachadas e 
outdoors irregulares estão sob pena de multas na capital paulista. 

Publicidade traduzida 

Além da operação, o prefeito Eduardo Paes também sancionou nesta quarta-feira (20), a lei 
que obriga a tradução de todas as expressões estrangeiras presentes em anúncios veiculados 
em estabelecimentos do Rio de Janeiro. 

Agora, expressões como como "delivery", "off" e "sale" deverão estar acompanhadas das suas 
respcetivas traduções em português. Segundo o vereador Roberto Monteiro, autor da medida, 
a lei defende o uso da língua portuguesa e garante que qualquer pessoa tenha acesso à 
informação. 

Os estabelecimentos que não cumprirem a nova lei poderão ser multados em R$ 5 mil. 
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