
Outdoor de beijo gay é retirado da capital 
Da agência Folhapress 
 
Foram retirados ontem outdoors que exibiam a imagem de dois homens sem camisa, se beijando. 
As peças publicitárias faziam parte de uma campanha de uma indústria de preservativos e 
lubrificantes. Não foi divulgado ainda um comunicado sobre o motivo da retirada dos cartazes. A 
campanha "Um Prazer a Mais" foi desenvolvida pela agência Emigê para a marca Affair, da DKT do 
Brasil. Em São Paulo, os outdoors foram colocados nas ruas Augusta, Frei Caneca, Martins Fontes, 
além das avenidas Indianópolis e Rebouças com Dr. Arnaldo, perto da Paulista. 
 
A campanha foi desenvolvida para atingir o público homossexual. Segundo a agência Emigê, uma 
pesquisa com ONGs ligadas à comunidade gay descobriu que o público espera ver peças 
publicitárias mostrando o relacionamento homossexual "de forma aberta e sem estereótipos" 
 
"A pesquisa indicou o caminho que deveríamos adotar na campanha. As peças que a agência 
desenvolveu foram criadas a partir da expectativa deste público", diz André Gonçalves, diretor 
executivo da agência. 
 
No final do ano passado, o beijo gay motivou polêmica devido à decisão da Globo de cortar uma 
cena entre dois personagens masculinos na novela "América". Entidades de defesa dos direitos 
dos homossexuais fizeram protestos em Brasília, promovendo beijaços. 
 
Referências ao sexo em outdoors também fizeram, no ano passado, a Prefeitura de São Paulo 
mandar retirar cartazes de boates, sob o argumento de que as peças publicitárias incentivavam a 
prostituição durante a temporada da Fórmula 1 na cidade. 
 
Secretaria reprime painéis ilegais  
 
A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras colocou tarjas, na madrugada de ontem, em 
conjunto com a Subprefeitura Pinheiros, em 19 peças publicitárias, entre painéis e outdoors, que 
estavam instalados irregularmente na marginal Pinheiros, no trecho entre as pontes Cidade 
Jardim e Cidade Universitária. A medida faz parte do programa da Prefeitura de combate à 
poluição visual. Com dizeres de "Propaganda Ilegal", as tarjas permitem que a população possa 
identificar quais anúncios são irregulares. O valor da multa é de mil reais, até 10 m², mais R$ 
50,00 para cada metro excedente. Uma nova operação está prevista para a madrugada de hoje, 
na Avenida Magalhães de Castro, na região do Butantã. Desde janeiro de 2005 até agora, foram 
retiradas mais de 2 mil outdoors instalados irregulares na cidade.  
 
Prefeitura nega ordem de retirada  
 
A CPO (Companhia Paulista de Outdoors) foi a responsável pela retirada dos outdoors que exibiam 
a imagem de um beijo gay, e não a Prefeitura de São Paulo. A informação é do secretário das 
Subprefeituras, Walter Feldman. Ele nega que a prefeitura tenha exigido a retirada dos cartazes 
sob pena de reforçar a fiscalização do setor na cidade. 
 
"Não houve interferência. Não constrangemos ninguém. Não avaliamos o mérito da placa. Isso é 
uma questão de costumes. Cabe à sociedade avaliar. Apenas verificamos se as placas da cidade 
estão regulares, se estão dentro da lei", disse Feldman à reportagem. 
 
Feldman confirmou que entrou em contato com o presidente do Sindicato das Empresas de 
Publicidade Externa do Estado de São Paulo, Júlio Albieri Neto, para tratar do caso. O secretário 
disse também que soube que o Conar (Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária) recebeu 
queixas considerando o anúncio "inadequado". 
 



"Não notificamos. Não reprimimos. Não multamos. Foi um caso de autoregulamentação do setor 
de mídia externa. Os empresários estão atentos a esse tipo de problema", disse Feldman. Ele 
relacionou os aspectos técnicos exigidos por lei das empresas de outdoors, como a distância entre 
os cartazes, o tamanho e o material de fabricação das placas - critérios que visam, segundo o 
secretário, garantir a segurança desse tipo de mídia.  
 
Segundo Feldman, há um convênio do município com o sindicato do setor para a retirada de mil 
placas irregulares existentes na cidade. Ele afirmou que o caso não tem nada a ver com o episódio 
da retirada dos outdoors de boates em setembro do ano passado, durante a temporada da 
Fórmula 1. 
 
A CPO (Companhia Paulista de Outdoor), empresa dona dos outdoors, ainda não se manifestou 
sobre o caso. Foi informado que a pessoa responsável pela área de marketing não foi trabalhar 
hoje. O anunciante vai pedir explicações à CPO, apresentar sua defesa ao Conar e substituir a 
campanha, imprimindo uma nova imagem. 
 
A DKT Brasil, que vende as camisinhas Prudence e Affair, quer a restauração dos outdoors que 
exibem dois homens se beijando. As peças foram retiradas ontem pela empresa contratada para 
fazer a colagem de 20 cartazes nas ruas de São Paulo. 
 
Em nota divulgada ontem, a DKT confirmou que, sem o seu consentimento e "em prejuízo de 
nossos interesses diretos", a CPO (Companhia Paulista de Outdoor) retirou os cartazes da 
campanha de lançamento do preservativo e do lubrificante da marca Affair. 
 
Em sua nota, a DKT evitou denunciar motivações homofóbicas na retirada das placas. "O fato é 
que a CPO foi contratada para realizar a colagem dos cartazes, mas por motivo ainda não 
esclarecido devidamente acabou suprimindo as peças publicitárias sem nenhum aviso à DKT", cita 
a nota  
O presidente da DKT, Craig Darden, enviou uma carta-ofício, na tarde de ontem, à direção da 
CPO. "Após solicitar à direção da CPO explicações a respeito da retirada dos outdoors, a DKT 
solicita que as peças sejam restauradas nos mesmos pontos de exibição", diz a nota. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 mar. 2006, São Paulo, p. A-15. 


