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Secretaria da Ordem Pública dá 72 horas para shopping da Barra retirar publicidade que 
envolve toda a fachadas 
 
O emaranhado de informações estampadas em outdoors e painéis gigantescos continua a 
poluir a paisagem carioca. Fachadas, laterais de edifícios e canteiros figuram entre os locais 
favoritos para empresas chamarem a atenção de quem passa.  
 
Ainda durante a campanha eleitoral, o prefeito Eduardo Paes prometeu seguir o exemplo de 
São Paulo, que implantou o projeto Cidade Limpa, e estabelecer novas regras, que livrariam o 
Rio da poluição visual. Ontem, a prefeitura informou que continua estudando uma mudança na 
legislação, que começará, num primeiro momento, pelo Centro. Um exemplo de publicidade 
nada discreta é o de uma empresa de telefonia que tomou cada centímetro da fachada do 
Shopping Barra Point, na Avenida Ar-mando Lombardi, na Barra. Moradora do bairro, a 
empresaria Tânia Caetano não gostou da propaganda.  Ela conta que chegou a reclamar com a 
administração do centro comercial: 
 
— Esse anúncio mudou totalmente o cenário da avenida. Dá pra ver de longe. Impossível não 
notá-lo. Esteticamente, está feio, não combina com a cidade e não é nada bom para a imagem 
do shopping. 
 
A Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) informou que o Barra Point tem 72 horas para 
retirar a publicidade, que é ilegal e sequer legalizável, devido às proporções. A administração 
do shopping não foi encontrada para comentar o assunto. Segundo a Seop, em 2009 foram 
feitas 1.737 notificações, 934 autuações, 2.930 adesivações e 260 retiradas. No sábado, a 
secretaria atuou nos bairros do Méier, Tijuca, Vila Isabel, Barra, Jacarepaguá e Campo Grande. 
Ontem, foram apreendidos 137 placas, 39 faixas, 28 cavaletes, 21 cones e 52 bandeiras. 
Segundo o secretário de Ordem Pública, Alex Costa, a prefeitura está intensificando a 
fiscalização: 
 
— Quem não estiver regularizado terá suas peças apreendidas e o responsável será multado. 
Multamos em R$ 15 mil uma empresa de telefonia por instalar um painel na saída da Ponte 
Rio-Niterói. Outra multa, de R$ 42 mil, foi aplicada a uma cervejaria por causa de um anúncio 
gigantesco na Avenida Brasil, na altura do Caju. 
 
As operações não parecem amedrontar as empresa especializadas em publicidade, que 
continuam investindo em propaganda em vias expressas. A Lagoa-Barra tem vários exemplos 
de anúncios que desviam a atenção dos motoristas. Ontem, o canteiro da via, em São 
Conrado, exibia um painel sobre um torneio de golfe, que será retirado, segundo Alex Costa. 
Na Rua Mário Ribeiro, na Gávea, toda a fachada lateral de um edifício foi tomada pela 
propaganda de uma companhia telefônica, num anúncio com mais de 20 metros de altura. 
Mais adiante, num outdoor instalado dentro da sede do Flamengo, outra empresa de telefonia 
tenta chamar a atenção. O secretário disse que os anúncios na via serão analisados pela Seop 
e, caso estejam fora das especificações, serão retirados. 
 
Dois enormes painéis chamam a atenção de motoristas e pedestres na Avenida Ataúlfo de 
Paiva, altura do número 391, no Leblon. Coloridos e chamativos, eles ficam lado a lado e 
podem ser notados desde o início da via. Os anúncios, um de uma marca de refrigerante e o 
outro de um canal de TV a cabo, também não agradaram. O aposentado Estevão de Castro 
sustenta que é contra a propaganda. Não só por uma questão de poluição visual, como de 
segurança. 
 
— Caminho pela rua com medo de elas caírem. Além disso, não acho que combine com o 
visual do Leblon — opina o apo-sentado, que mora no bairro há mais de 40 anos. 
Segundo a Lei Orgânica da município, é proibido instalar engenhos publicitários de quais quer 
natureza a menos 200 me-tros de entradas e saídas de túneis, pontes, viadutos e passare1 
las. Também não podem ser co locados na orla marítima, na faixa de domínio de lagoas, em 



encostas de morros, em áreas florestadas e na faixa de domínio (15 metros) de estradas 
municipais, estaduais e federais.  

 
 
Um modelo que deu certo 
 
São Paulo implantou projeto Cidade Limpa 
 
Enquanto no Rio a poluição visual ainda é uma realidade, São Paulo conseguiu se livrar do 
excesso de outdoors, painéis em fachadas de prédios, backlights e frontlights, graças à lei que 
criou o Cidade Limpa. Implantado em janeiro de 2007, o programa proibiu todo tipo de 
publicidade externa. Lá, o prefeito Gilberto Kassab também vetou anúncios publicitários em 
táxis, ônibus e bicicletas. E ainda fez restrições aos anúncios indicativos, que identificam no 
próprio local a atividade exercida. 
 
A Lei Cidade Limpa surgiu para equilibrar melhor os elementos que compõem a paisagem 
urbana do município. Entre outras ações, ela busca atacar a poluição visual e a degradação 
ambiental, preservar a memória cultural e histórica e, principalmente, facilitar a visualização 
das características das ruas, avenidas, fachadas e elementos naturais e construídos da cidade. 
Além disso, tem como objetivo ampliar a fluidez e o conforto nos deslocamentos de motoristas 
e pedestres. 
 
Segundo a prefeitura, a inovação de maior impacto foi a proibição de anúncios publicitários em 
muros, coberturas e laterais de edifícios. O decreto também regulamentou o tamanho. Quanto 
aos letreiros, tornou obrigatório que fossem proporcionais ao tamanho das fachadas. 
 

 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 maio. 2010, Economia, p. 12. 
 
 
 


