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Campanha "polêmica" da Duloren é retirada de circulação pelo Conar
Bia Bonduki
Do Jezebel
Comunicar erro  

Reprodução/Jezebel

A campanha da Duloren que gerou polêmica no primeiro semestre de 2012 acaba de ser tirada de circulação pelo Conar,  sob alegação de “racismo, machismo e apelação”. Para quem não lembra, o anúncio trazia
uma mulher negra de lingerie segurando um quepe ao lado de um militar desacordado.
Na legenda, “Pacificar foi fácil, quero ver dominar”. Entre as justificativas absurdas, exemplos como “a mulher só vai seduzir se puser lingerie” e “botaram uma negra no anúncio porque se passa numa favela e isso é
racismo”. Já a própria marca explicou a campanha como  ”pode-se pacificar um morro, mas nem homem nem soldado nenhum é capaz de dominar uma mulher usando lingerie Duloren”.
Para quem quiser saber a postura do Jezebel a respeito da propaganda, demos nossa opinião aqui. E vocês, o que acham dessa proibição?
Leia mais
Sem acordo, caso de racismo na obra de Monteiro Lobato deve ser julgado no STF
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 02/10 | 15h41 Platini  afirma que não irá tolerar racismo em estádios europeus

 25/09 | 19h54 Sem acordo, caso de racismo na obra de Monteiro Lobato deve ser julgado no STF
25/09 | 16h52 Mais uma obra de Monteiro Lobato é alvo de denúncia por racismo Depois de “Caçadas de Pedrinho”, outra obra do escritor Monteiro Lobato é alvo de denúncia. O livro de contos “Negrinha”,
adquirido pelo MEC (Ministério da Educação)...

 25/09 | 06h00 Discussão sobre racismo na obra de Monteiro Lobato continua hoje em reunião no MEC

04/10 14h38

 Médicos retiram bola de cabelo de mais de 1kg do estômago de adolescente na Índia
Depois de passar dias sem conseguir comer e beber, uma indiana de 19 anos decidiu ir ao médico e foi surpreendida com o...
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