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Propaganda com Gisele mostra sexismo
atrasado, diz Iriny Lopes
Para ministra, comercial esteriotipa mulher como um indíviduo que precisa se valer do corpo para
ter uma condição igualitária
07 de outubro de 2011 | 15h 47

Wladimir D'Andrade, da Agência Estado

SÃO PAULO -

A ministra da Secretaria
Nacional de Políticas para
Mulheres, Iriny Lopes, disse
que a propaganda de lingerie
estrelada pela modelo Gisele
Bündchen estereotipa a
mulher como um indivíduo
que para ter uma condição
igualitária, ou não ser
repreendida, precisa se valer
do corpo. "A mulher tem
boca para falar", afirmou
Iriny nesta sexta-feira, 7, em

entrevista à TV Estadão. "A propaganda caracteriza como correto a mulher dar uma
notícia ruim apenas de lingerie e errado estar vestida normalmente. Essa definição de
certo e errado caracteriza um sexismo atrasado e superado."

A propaganda mostra a modelo simulando duas maneiras de dar notícias nada
agradáveis ao marido, como o estouro do cartão de crédito e que ela bateu o carro. Na
primeira, ela está vestida formalmente; na outra, apenas com roupas íntimas. A
secretaria pediu ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) a
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seguir Franklin Medeiros
Comentado em: ‘Sou baixa, gorda e índia e não me vejo na propaganda da Gisele’
8 de Outubro de 2011 | 12h39

Fala sério! Se você é feia problema seu. Sou homem e prefiro ver mulheres bonitas. Feias são só para
lazer....kkkkkkkkkkkkk

seguir JORGE LUIZ DE CAMPOS ROQUE
Comentado em: ‘Sou baixa, gorda e índia e não me vejo na propaganda da Gisele’
8 de Outubro de 2011 | 11h59

Deus nos deus o livre arbitrio, isto quer dizer livre escolha em nossas vidas, então estamos livres para
ver e ouvir tudo aquilo que nos interessa, temos opnioes proprias, por isso existe a democracia, povo
livre pra assistir o que quiser, sem interferencia de ninguem, o acho que já ouviram falar de imprensa
livre....esse papo de querer tirar programas da televisão já passou isto era no tempo da ditadura...agora
são outros tempos...tempos a capacidade de pensar e saber o que é bom e ninguém precisa nos dizer
isto...

seguir COTINHO SALVIOLI SALGADO
Comentado em: ‘Sou baixa, gorda e índia e não me vejo na propaganda da Gisele’
8 de Outubro de 2011 | 10h42

Salvioli Washington Salvioli Se vc vai fazer um SEGURO DE VIDA PREVIDÊNCIARIA, ou qualquer

suspensão da peça publicitária. "A propaganda tem regras definidas pelas próprias
agências e, na opinião da secretaria, ela violou uma dessas regras", disse.

Ela negou que a secretaria tenha tentado intervir no enredo da novela "Fina Estampa",
da TV Globo, em que a personagem Celeste, interpretada por Dira Paes, é humilhada e
agredida pelo marido Baltazar (Alexandre Nero). De acordo com ela, a pasta "sugeriu"
ao autor da trama que a personagem procure a Rede de Atendimento à Mulher por
meio do telefone 180 e que Baltazar seja não apenas punido, mas também
encaminhado a centros de reabilitação previstos pela Lei Maria da Penha.

"É natural que a secretaria possa fazer sugestões sobre um tema delicado, que toca na
esfera da segurança pública, assim como é natural o direito do autor aceitar ou não a
sugestão", explicou. "A reabilitação é um aspecto da Lei Maria da Penha ainda pouco
difundido", justificou.

Sobre o "Metrô Zorra Total", do humorístico Zorra Total, também da Rede Globo, Iriny
disse que a pasta não entrou em contato com a emissora apenas mostrou solidariedade
ao pedido do Sindicato dos Metroviários de São Paulo para que o quadro fosse retirado
do programa.

Equidade

A ministra reconhece o problema de diferença entre salários e promoções no trabalho
entre homens e mulheres no País, apesar de o gênero feminino ter em média, segundo
ela, quase dois anos de escolaridade a mais que os empregados masculinos. Disse que a
secretaria vem promovendo discussões sobre o assunto, cursos de capacitação para
mulheres e empresários e também parcerias com a iniciativa privada, mas aguarda,
ainda para este ano, a aprovação no Congresso da Lei de Igualdade.

"A lei vai impor a responsabilidades das empresas quanto à ascensão da mulher no
trabalho, creches e outros benefícios", explicou. Ela ainda citou que há atualmente
debate sobre uma legislação específica para a situação das empregadas domésticas no
País. "Existem 6,6 milhões de mulheres nesta condição no Brasil", afirmou.

Gisele Bündchen (#giselebundchen)
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01 ‘Sou baixa, gorda e índia e não...

02 Inflação oficial sobe 7,31% em 12 meses,...

03 Produção de veículos cai 19,7% em setembro,...

04 Chinês diz que IPI beneficia 'carroça'...

05 Greve dos Correios continua, mas 40% dos...

06 UE pode contar com apoio do Brasil...

07 Cortar impostos é opção do governo para...

08 Grevista afirma que parou internet de banco...

09 Net, Claro e Embratel anunciam integração de...

10 Audiência no TST fracassa e greve nos...

16:07  Petrobras pode ter R$ 5 bi penhorados, ...

15:33  Europa quer forçar bancos a elevar ...

14:39  França e Bélgica discordam sobre custo ...

14:38  Nova classe média já gasta mais ...

12:30  Bancos europeus precisarão de bem mais de ...

11:57  Rosneft pagará US$1 bi para explorar bloco ...

11:25  China diminuirá preço dos combustíveis em 3%

11:06  França e Bélgica intensificam conversas ...

10:35  Vale diz que não se preocupa com preço ...

10:09  Caixa não poderá negar crédito ...
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