
Estrada Limpa quer tirar propaganda de rodovias em SP 

Nos moldes da Lei Cidade Limpa, que regulamentou a mídia externa na cidade de São Paulo, a 
publicidade em outdoors nas estradas paulistas pode estar com os dias contados.  

Um projeto da Comissão de Transportes, o Estrada Limpa, praticamente acaba com a 
propaganda que pode ser vista nas rodovias, tanto as privatizadas quanto as operadas pelo 
governo. Só seriam mantidos anúncios em áreas urbanas e de cunho educativo e cultural.  

A proposta restringe todos tipo de anúncios, até mesmo aqueles de postos de gasolina e 
outros estabelecimentos. Após a sanção da Lei, as empresas terão dois meses para retirar as 
ações – mesmo as licenciadas. As multas chegam a R$ 4.926. Em entrevista ao jornal Folha de 
S.Paulo, o presidente da comissão, Edmir Chedid (DEM), expõe sua visão sobre a poluição 
visual nas estradas "Como a maioria dos partidos está representada na comissão, deve haver 
concordância. Já vimos o bom resultado da lei em São Paulo". 

A reportagem do Adnews procurou o Sepex (Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior) e 
foi informada que o projeto está em análise, e entre amanhã e sexta deve realizar uma 
reunião com a comissão para examinar o programa. Em uma declaração feita na Assembleia e 
publicada pela Folha, o presidente do Sindicato, Luiz Rodovalho, busca sensibilizar os 
deputados "Se existe excesso, deveria haver mais fiscalização, o que, por exemplo, não 
ocorreu na cidade [antes do Cidade Limpa]. Estamos em contato com o governo para fazer um 
convênio e melhorar a fiscalização".  

As placas de estabelecimentos vizinhos às estradas serão redimensionadas assim como as 
placas pequenas. Até os anúncios nas chamadas empenas cegas - parte de prédios voltados 
para a estrada - ficam proibidos. A proposta também atinge os donos de terrenos próximos as 
rodovias, eles não poderão alugar espaço para agências.  

Atualmente, conforme lei estadual de 1994, fica a cargo das concessionárias e do DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem) as concessão de licenças para publicidade, porém 
fora da "faixa de domínio" da rodovia. Grandes estruturas colocadas em estradas com mais de 
duas pistas por sentido, chegam a custar R$ 22 mil ao ano para a agência. 
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