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O Estado de S.Paulo

Adílson Xavier, presidente e diretor nacional de criação da agência
Giovanni+DRAFTFCB, considera a atitude da ministra "tão fora de propósito que chega
a ser cômica". "É incrível a falta de percepção da realidade. O assunto não resiste a 15
minutos de conversa", diz.

Já as feministas estão com Iriny. "Por que, para dar uma má notícia, a mulher tem de
usar erotismo?", pergunta Maria José Rosado, da ONG Católicas pelo Direito de Decidir.
"A ideia de que a mulher tem sempre cartão de crédito à disposição não corresponde à
realidade. Ao contrário, são elas as principais responsáveis pela economia doméstica",
defende Nalu Faria, da Sempreviva, ONG que integra a Marcha Mundial das Mulheres.
Nalu acredita que, na propaganda, "a mulher é apresentada como alguém que não
pensa". Xavier argumenta: "Então são dois: o homem, ali, é usado pela mulher e tem a
inteligência diminuída." / P.S.

 
Anúncios Google

Quer conhecer o Jalapão?

Siga o @estadao no Twitter

Notícia   A+  A- Assine a Newsletter 0

 estadao · 235K followers@

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar Aliás

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA DIVIRTA-SE PME Opinião Rádio JT Eldorado ESPN Piauí

Blogs Colunistas Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

/São Paulo BUSCAR

MEGA-SENA

Mega-Sena
acumula e deve
pagar R$38 mi
nesta quinta

FÓRMULA 1

Button vence,
mas Vettel é
bicampeão

ENTRETENIMENTO

Justin Bieber faz
show após
tempestade em
SP

ARGENTINA

Pesquisas
apontam
reeleição de
Cristina

LÍBIA

Forças anti-
Kadafi avançam
em Sirte

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL20:43  •  9 OUTUBRO DE 2011

estadao no Facebook

Confirmar
Curtir Você curtiu isto. · Pá  

administrador · Infor
ê  i 8 03

Classificados ZAP

Enviar
Confirmar

Recomendar Você recomenda isso. · Página do administrador · Informações · Erro
Você recomenda issoSeja o primeiro de seus amigos a recomendar
isso  · Página do administrador · Informações · Erro

iLocal

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/noticias/impresso,publicitario-critica-atitude-de-iriny--feministas-elogiam-,783011,0.htm%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3Dwww.jalapao.com%26adT%3DQuer%2Bconhecer%2Bo%2BJalap%25C3%25A3o%253F%26adU%3Dwww.tam.com.br%26adT%3DTAM%2B-%2BOfertas%26adU%3Dhotelfazendasolardasandorinhas.com%26adT%3DHotel%2BFazenda%2Ba%2B1h%2Bde%2BSP%26gl%3DBR&usg=AFQjCNHsS4nUCz5cLUZcsvdF1lBFqste8w
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B8drpoTGSToyhGumamgfR7_jNCYfmi-cBi5PI4Aub9_fFBoCXIhABGAEg08HHBygDOABQqILUvQdgzfDugKwDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFzaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxwdWJsaWNpdGFyaW8tY3JpdGljYS1hdGl0dWRlLWRlLWlyaW55LS1mZW1pbmlzdGFzLWVsb2dpYW0tLDc4MzAxMSwwLmh0bakCh6nGUs7Zoj7AAgGoAwHoAxboA5gD6AM29QMAAABE&num=1&sig=AOD64_3GYTXfLV2svjA08MKpdsC_1j2J6A&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/cidades/2136691016/x08/default/empty.gif/63393533326235373464333735313730
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/cidades/857802695/Frame2/default/empty.gif/63393533326235373464333735313730
http://www.estadao.com.br/newsletter/
http://www.estadao.com.br/newsletter/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cpublicitario-critica-atitude-de-iriny--feministas-elogiam-%2C783011%2C0.htm
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cpublicitario-critica-atitude-de-iriny--feministas-elogiam-%2C783011%2C0.htm
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/especiais/alias/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://divirta-se.estadao.com.br/
http://pme.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://radio.estadao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://espn.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://www.estadao.com.br/colunistas/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo/
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mega-sena-sorteia-r-32-milhoes-neste-sabado,782845,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mega-sena-acumula-e-deve-pagar-r-38-milhoes-na-proxima-quinta-feira,782978,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mega-sena-acumula-e-deve-pagar-r-38-milhoes-na-proxima-quinta-feira,782978,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mega-sena-acumula-e-deve-pagar-r-38-milhoes-na-proxima-quinta-feira,782978,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mega-sena-acumula-e-deve-pagar-r-38-milhoes-na-proxima-quinta-feira,782978,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mega-sena-acumula-e-deve-pagar-r-38-milhoes-na-proxima-quinta-feira,782978,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-chega-em-terceiro-no-japao-e-e-bicampeao-da-f1,783189,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-chega-em-terceiro-no-japao-e-e-bicampeao-da-f1,783189,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-chega-em-terceiro-no-japao-e-e-bicampeao-da-f1,783189,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-chega-em-terceiro-no-japao-e-e-bicampeao-da-f1,783189,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,vettel-chega-em-terceiro-no-japao-e-e-bicampeao-da-f1,783189,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,justin-bieber-faz-seu-1-show-em-sp,782973,0.htm
http://topicos.estadao.com.br/justin-bieber
http://topicos.estadao.com.br/justin-bieber
http://topicos.estadao.com.br/justin-bieber
http://topicos.estadao.com.br/justin-bieber
http://topicos.estadao.com.br/justin-bieber
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,pesquisas-apontam-reeleicao-da-presidente-cristina-kirchner,783236,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,pesquisas-apontam-reeleicao-da-presidente-cristina-kirchner,783236,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,pesquisas-apontam-reeleicao-da-presidente-cristina-kirchner,783236,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,pesquisas-apontam-reeleicao-da-presidente-cristina-kirchner,783236,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,pesquisas-apontam-reeleicao-da-presidente-cristina-kirchner,783236,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,pesquisas-apontam-reeleicao-da-presidente-cristina-kirchner,783236,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,forcas-revolucionarias-anti-kadafi-avancam-em-sirte,783238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,forcas-revolucionarias-anti-kadafi-avancam-em-sirte,783238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,forcas-revolucionarias-anti-kadafi-avancam-em-sirte,783238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,forcas-revolucionarias-anti-kadafi-avancam-em-sirte,783238,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,forcas-revolucionarias-anti-kadafi-avancam-em-sirte,783238,0.htm
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/cidades/1942858697/x05/OasDefault/estadao_assinaturas_150610/assine1.png.html/63393533326235373464333735313730
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ilocal.com.br/

	www.estadao.com.br
	Publicitário critica atitude de Iriny; feministas elogiam - saopaulo - versaoimpressa - Estadão


	Vsb2dpYW0tLDc4MzAxMSwwLmh0bQA=: 
	input0: 
	button1: 



