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Conar notificou a agência mas não tem poder de remoção, Subprefeitura nega participação e a 
culpa fica com a Companhia Paulista de Outdoor  
 
Os outdoors que trazem um beijo homossexual seguem causando polêmica. As 20 peças, parte 
da campanha de lubrificante e preservativos Affair, voltada ao público gay, foram retiradas da 
cidade de São Paulo. O Conselho Nacional de Auto-Regulmentação Publicitária (Conar) 
notificou a agência Emigê, responsável por sua criação, e a fabricante DKT, multinacional 
americana. A alegação é que os outdoors eram inadequados por conter "excesso de erotismo". 
 
No entanto, o Conar não teria poder para retirar as peças, e a Secretaria das Subprefeituras, 
essa sim com autoridade para a ação, nega ter ordenado a remoção. Mas, segundo matéria 
veiculada no jornal Diário de São Paulo, a Emigê alega que o Sindicato das Empresas de 
Publicidade Exterior (Sepex) teria recebido um telefonema da prefeitura, de madrugada, 
exigindo a retirada dos anúncios. 
 
Por sua vez, o anunciante está questionando a decisão. A Companhia Paulista de Outdoor 
(CPO), empresa contrata para colar os anúncios e que os retirou de veiculação está sendo 
interpelada pela DKT Brasil. Segundo a empresa, por motivo ainda não esclarecido 
devidamente a própria CPO acabou suprimindo as peças publicitárias sem nenhum aviso.  
 
Já foi enviada uma carta-ofício à direção da CPO, assinada pelo o presidente da DKT, Craig 
Darden, que em certo trecho destaca: "Não houve nenhuma imposição ou ordem no sentido de 
remoção, retirada e/ou impedimento de visualização das peças publicitárias por colagem de 
tarjas e expedientes similares. Não obstante, segundo consta, V.Sas. retiraram outdoors, se 
não todos, a grande maioria, sem prévia comunicação à nossa empresa, em prejuízo de 
nossos interesses diretos". A empresa solicita a recolocação dos cartazes. Caso contrário, vai 
recorrer à Justiça. 
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