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certa? A Gisele ou a ministra?

Você está em Economia

‘Sou baixa, gorda e índia e não me vejo
na propaganda da Gisele’
Para dirigente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o problema do comercial com a top
model é a informação fora de contexto
30 de setembro de 2011 | 17h 08

Hugo Passarelli, do Economia & Negócios

SÃO PAULO - A polêmica em relação à propaganda da top model Gisele Bündchen para a
lingerie Hope ainda deve durar, ao menos, 45 dias, o período médio de tempo que o
Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar) leva para analisar a suspensão
de peças publicitárias consideradas impróprias. O processo foi aberto ontem pelo órgão
regulatório.

Para Aparecida Gonçalves, secretária nacional de combate
à violência contra a mulher, o problema da peça
publicitária "não é Gisele Bündchen, nem a lingerie, mas é
a questão que está por trás disso". É passar uma imagem
errônea da mulher brasileira, que não é submissa, é
consumidora, moderna e até presidente", diz. "Agora, se
fosse num jantar à luz de velas, o charme e a lingerie até se

justificariam", afirma.

Pessoalmente, Aparecida diz se sentir ofendida pela propaganda, já que, como ela
própria descreve, "é baixa, gorda e índia" e não se vê representada na peça publicitária.
Assim, ela afirma que o objetivo da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) é
questionar que tipo de imagem da mulher brasileira está sendo criado.

O Conar ainda está escolhendo o júri que apreciará a questão. Assim, a campanha
"Hope Ensina" continua a ser exibida até a decisão final do órgão, uma vez que o
relator escolhido para o caso não concedeu liminar exigindo que a campanha deixe de
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seguir LUIZ CLÁUDIO RIBEIRO RIBEIRO
Comentado em: ‘Sou baixa, gorda e índia e não me vejo na propaganda da Gisele’
2 de Outubro de 2011 | 12h06

ALGUÉM POSTOU UM COMENTÁRIO SUGERINDO A PRESIDENTE QUE CRIASSE O MINISTÉRIO
DOS MINISTÉRIOS PARA QUE NÃO DEIXASSEM OS ATUAIS MINISTROS NÃO FALAREM TANTA
BOBAGENS.DISCORDO DO NOBRE COLEGA PELO SIMPLES FATO DE QUE ESTAMOS VIVENDO
NO BRASIL UMA EPIDEMIA CRÔNICA DE TRANSTORNO ADQUIRIDO O QUAL ESTE MINISTÉRIO
CERTAMENTE SERÁ AFETADO.

seguir marco ferraz
Comentado em: ‘Sou baixa, gorda e índia e não me vejo na propaganda da Gisele’
2 de Outubro de 2011 | 11h43

baixa, gorda e india.....logico se eu tivesse uma mulher desta e depois de uma cagada dela, ainda
viesse de lingerie, meu Deus.... nao sei o que eu faria

seguir COTINHO SALVIOLI SALGADO
Comentado em: ‘Sou baixa, gorda e índia e não me vejo na propaganda da Gisele’
2 de Outubro de 2011 | 11h38

Eu era feliz na ditatura militar, e não sabia, o erro dos militares, foi deixar vivo, esses políticos corruptos
que na épocoa queria implantar o COMUNISTO no Brasil.l  mosta a sua cara...............Nós somos
corruptos..........Se vc vai fazer um SEGURO DE VIDA PREVIDÊNCIARIA, ou qualquer PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO PELA METLIFE METROPOLITAN SEGURADORA, cuidado, vc pode entrar numa furada,
Quer mais prova do que digo? Entre no SITE dessa empresa, e verá quantas reclamações ela tem.
Procure outras seguradoras confáveis, como por exemplo A SUL AMÉRICA, onde vc não esquenta a
cabeça. CRITICA DE UM COSUMIDOR QUE HA 06 ANOS ENTROU NA JUSTIÇA, GANHOU E NÃO
LEVOU. A METLIVE METROPOLITAN, recorreu para a Instância superior. Isto mostra o péssimo
caracter que essa empresa demonstra aos seus CLIENTE---A INFRAERO É OUTRA EMPRES NÃO
CONFIÁVEL, TRABALHEI 30 ANOS, E NUNCA FUI RECONHECIDO POR ELA. Quem faz prova para
entrar nessa Empresa, não fica um ano sequer, visto que o SALARIO é baixíssimo.Trabalhei no setor
de Protocolo, via os candidatos pedirem demissão, porque eles não viam menuma pespectiva de
melhora. Com a privatização da INFRAERO, mais de 06 mil funcionarios serão mandados embora;

LER TODOS OS COMENTÁRIOS 

ser veiculada, informa a assessoria de imprensa do Conar.

Após receber denúncias sobre um eventual preconceito da propaganda em relação à
mulheres, a SPM enviou um ofício ao Conar pedindo a abertura de um processo. Até o
início da tarde desta sexta ainda não havia sido recebido. O motivo, informa Aparecida,
é a greve dos Correios, que impediu a comunicação formal usada normalmente pelo
governo.

A Secretaria foi a mesma que pediu medidas contra a campanha da Devassa, da
Cervejaria Schincariol, onde a socialite Paris Hilton se assumiu "devassa". "De lá para
cá, mudou a qualidade da propaganda na TV, porque os publicitários efetivamente
começaram a mudar isso (estereotipação da mulher)", diz Aparecida.
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