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Bombril recebe reclamações de "sexismo" e
discriminação por campanha

Mais de 40 reclamações sobre a nova campanha da Bombril, "Homens Evoluídos",
lançada em abril, já chegaram ao Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária). Os queixosos, na maioria homens, dizem que há "sexismo" e discriminação
ao gênero masculino nos anúncios, estrelados pelas humoristas Dani Calabresa e Monica
Iozzi.
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COLEIRA
Nas peças, Iozzi, por exemplo, diz que homem "deixa um cheiro estranho na roupa;
depois do futebol, então, qualquer cachorro molhado é mais cheirosinho". Em outra,
Calabresa afirma que mulheres fazem tudo o que eles fazem, mas "um pouquinho
melhor".

GUERRA DOS SEXOS
A Bombril, que apresentou defesa ao conselho, afirma que as queixas partem de "um
grupo muito pequeno, que quer gerar intriga" e que as propagandas "têm o tom de
humor característico da publicidade da marca". O Conar deve julgar o caso em até 30
dias. Em 2011, o órgão arquivou caso semelhante contra a mesma empresa.

ESFINGE
A presidente Dilma Rousseff tinha cortado, até ontem, qualquer conversa sobre a
indicação de um novo ministro para o STF (Supremo Tribunal Federal). Nem auxiliares
próximos sabiam dizer o que se passava pela sua cabeça sobre o assunto.

TRÊS VEZES ARTE
A galeria Vermelho inaugurou, de uma só vez, três exposições individuais na terça-feira
(7): "O Voo de Watupari", de Claudia Andujar, "Passageiro", de Dora Longo Bahia, e
"Corpo Mobília", de Keila Alaver. Rodolfo Viana, diretor-superintendente da Fundação
Bienal a consultora de moda Chiara Gadaleta e o arquiteto Fernando Azevedo
compareceram ao evento.
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