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A Prefeitura de São Paulo iniciará até o final desta semana a remoção de 40 outdoors, totens e 
painéis espalhados irregularmente — sem licença, com estruturas não autorizadas — por 17 
pontos da avenida Paulista. Ao todo, foram aplicados até agora R$ 443,7 mil em multas, por toda 
a via. A intervenção começará pela avenida Paulista, mas prevê atuar em outras áreas como: Av. 
Higienópolis, Av. Pacaembu, Av. Brasil, Av. República do Líbano, Av. Indianópolis, Av. Tiradentes, 
Av. Rebouças, Av. Nove de Julho, R. Pamplona, Av. Marginal do Pinheiros — sentido Cebolão, Av. 
Engenheiro Oscar Americano, Av. Padre Lebret, Av. Dr. Arnaldo, R. Sena Madureira, Av. Salim F. 
Maluf, Av.dos Bandeirantes e a Av. Brigadeiro Luís Antônio, entre outras.  
 
A previsão da Subprefeitura da Sé é que os seus fiscais comecem esta semana a visitar prédios e 
terrenos para solicitar a autorização dos responsáveis para entrar nos imóveis e retirar as peças, 
que em alguns casos chegam a pesar cerca de 10 toneladas. A medida faz parte de um termo de 
compromisso, assinado em janeiro deste ano, com o Sindicato das Empresas de Publicidade 
Exterior do Estado de São Paulo (Sepex-SP). 
 
Neste acordo, as empresas responsáveis pela publicidade exterior se comprometem a retirar as 
peças irregulares que estão em áreas públicas ou em imóveis tombados. Atualmente, esse tipo de 
publicidade irregular representa 40% do total.  
 
“As subprefeituras é que autuam e fiscalizam os anúncios indicativos e demais formas de 
propagandas irregulares como pinturas e colagem de anúncios em muros, paredes de obras de 
arte. Depois desse processo as subprefeituras decidem quais são as publicidades que devem ser 
retiradas na região”, explicou a assessoria de imprensa do Sepex. 
 
“É preciso que se comece um processo de regularização e respeito da lei da publicidade aprovada 
em 2003 pela Câmara”, afirmou o secretário de Coordenação das Subprefeituras e subprefeito da 
Sé, Andrea Matarazzo.  
 
Segundo o secretário, as empresas têm respeitado parcialmente a lei, mas ainda há os problemas 
ocasionados por empresas clandestinas. 
 
De acordo com o diretor da Sepex, Orlando Marques, essas vias são o coração da mídia exterior. 
“O setor terá de se adaptar. No início a retirada de outdoors irá diminuir o faturamento. Com o 
tempo, os outdoors serão valorizados, já que haverá um número menor de espaços para serem 
comercializados”, explicou. Ele ainda disse que serão retirados em sua grande maioria os 
outdoors.  
 
O Sepex de São Paulo tem 61 associados, que representam cerca de 70% da publicidade exibida 
na cidade.  
 
Paulista Viva 
 
Para o presidente da Associação Paulista Viva, Nelson Baeta Neves, ainda há um item de 
discordância entre a entidade e a prefeitura, em relação à proibição de propagandas estampadas 
nas telas de proteção dos prédios em reforma. Recentemente um desses painéis com a 
propaganda das Lojas Pernambucanas, instalado em uma construção na esquina da Paulista com 
a Consolação, foi censurado pela prefeitura.  
 
“O dinheiro do aluguel pago pela empresa para utilizar o espaço era direcionado à reforma do 
edifício. Sem ele as obras ficarão paradas. Não adianta tentar arrumar a avenida Paulista se os 
prédios estão velhos, em decadência”, afirmou Baeta Neves. 

 



Leia Mais 
 
Paulista Viva quer regras claras para publicidade 
 
Desde que a prefeitura rescindiu o termo de cooperação com a Associação Paulista Viva, em 
janeiro desse ano, a entidade não se envolve nos projetos oficiais. Em relação à retirada dos 
outdoors ilegais na avenida Paulista, o presidente da organização não-governamental, Nelson 
Baeta Neves diz que “lei é lei e tem que ser cumprida, mas isso não quer dizer que concordamos 
com todas”. Segundo ele o conceito e a política para diminuir a poluição visual não é muito bem 
definida pela prefeitura. 
 
Nas eleições presidenciais em 2002, por exemplo, os candidatos puderam colar banners e 
cartazes nos postes da Paulista, porém não puderam fazer o mesmo na avenida 23 de Maio. 
Neves resolveu retirar os papéis, sem autorização, durante a madrugada. Ao todo foram 242 
banners. Ele não compreende porque foi permitida a propaganda eleitoral na Paulista. “Os postes 
e a ruas ficaram muito sujas. Se isso não é poluição visual, não sei o que é.”  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 abr. 2006, São Paulo, p. C1. 


