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Sobre o blog
Comportamento e muita informação
na mais festeira e carioca das colunas
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Conar atende a
denúncias e susta
anúncio considerado
machista
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Tem orgulho de escrever
"jornalista" na hora de preencher uma
ﬁcha de hotel e acha que não há nada
que um mergulho na praia não cure
MARIA FORTUNA


Repórter de olho na
vanguarda carioca
FERNANDA PONTES


Arquitetura, meio ambiente
e cultura: nada do que é carioca me é
indiferente
MARCOS RAMOS


Uma luz diferenciada, uma
cor, um ângulo inusitado. Através da
fotograﬁa meu olhar se expande
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Anúncio Minuano | Reprodução

O Conar atendeu a dezenas de denúncias e sustou o anúncio acima, da
editora Minuano — especializada em revistas segmentadas, com foco em
títulos voltados para artesanato, culinária e decoração. Postada na
internet e em publicações do grupo, a propaganda, repare só, dá a
entender que o homem casado com uma mulher que encara as funções
de empregada doméstica, psicóloga, babá, enfermeira, cozinheira e
motorista, se dá bem e acaba “economizando” o que gastaria com essas
proﬁssionais.
Segue a história
As denúncias ao órgão — feitas por homens e
mulheres —, acusam a peça de machismo,
sexismo e misoginia. No relatório do Conar, um dos
integrantes que votou a favor da sustação notou: “é
difícil entender a mensagem do anúncio”, e, para
considerálo uma homenagem à mulher, é
necessário fazer “uma ginástica de imaginação”,
sendo mais provável tomálo como ofensivo. Em
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sendo mais provável tomálo como ofensivo. Em
sua defesa, a editora informou que suspendeu a
veiculação da propaganda assim que soube da
abertura do processo pelo Conar.

Compartilhe



 

Comente 

Leia também

Verissimo e
Roberto Carlos:
Saiba o que
eles têm em
comum

Está feia a
coisa... Salário
de funcionários
públicos do Rio
será parcelado

POR MARIA FORTUNA

Ministra do
STF, Cármen
Lúcia recebe
uma notícia
que a deixa
eufórica
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Passagens Miami - Havana
R$1.155,00
Compare & Economize até 75%
com Jetcost!
Jetcost.com.br
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Seja o primeiro a comentar
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não
representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso,
denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou
ilegal.

Escreva um
comentário...
Enviar
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