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Dá impressão que o poder público brasileiro usa a propaganda de marcas privadas para ver se 
consegue educar a população/Com a obrigatoriedade de frases, do tipo "Se beber, não dirija", 
"Beba com moderação", ou "Fumar é prejudicial à saúde", e daqui a pouco a propaganda de 
carros terá de exibir algo semelhante, parece que o governo se livra de algumas 
responsabilidades, como cuidar das estradas e das ruas, conforme prometido diversas vezes, 
que também contribuem para graves acidentes. 
 
A soma de muitos fatores eleva o número de acidentes com vítimas em qualquer via ou 
estrada. Mas fica fácil empurrar para a iniciativa privada o problema. Por que o governo, que 
adora frases de efeito, não cria sérios e maciços programas de educação em todas as áreas, 
desde a infância, por exemplo? 
 
Parece que não adianta muito algumas ações, como as que figuram nos maços de cigarro. Já 
vi gente pedir para trocar o maço de cigarros por outro em função da imagem agressiva. Os 
homens preferem aquela que avisa que fumar pode causar aborto, como se o assunto não lhes 
dissessem respeito, já que eles só colaboram para a gravidez, não geram ninguém. 
 
As estatísticas dizem que o número de fumantes diminuiu, no que acredito piamente. Porém, 
não acho que foi por conta das mensagens nas embalagens dos cigarros ou o sumiço da 
propaganda da mídia. Muito se fala nos últimos anos em todos os canais de comunicação sobre 
os malefícios do bastão nicotínico. 
 
O segredo do "mundo de Marlboro" foi revelado há muito tempo. Quem começa a fumar hoje 
sabe onde está se metendo. A propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, faz um mal danado 
para minha saúde. E ainda assim sou obrigada a aceitar ou desligar a TV. Mas, às vezes, até 
assisto. Sabem por quê? É uma comédia. Se tiverem paciência, ao menos uma vez, vale a 
pena ver. É um festival que alterna humor e horror. 
 
Especialistas garantem que pouco adiantam frases de alerta. Um professor da UnB 
(Universidade de Brasília), Paulo Cesar Marques da Silva, disse à Folha de S. Paulo, semana 
passada, que a repetição à exaustão "é melhor do que nada" (??). Outro especialista em 
educação do trânsito, também da UnB, acredita que as frases "caem no vazio^sem ninguém 
prestar a atenção". Palavra de especialista. 
 
Pois é! Fica a impressão de que o governo tenta tapar o sol com a peneira, já que o número de 
acidentes nas estradas no último feriadão assustou todo mundo. Precisa de educação no 
trânsito, sim, mas medidas como frases parecem paliativas. Não levam a nada. 
  
Não é a potência, o torque, a estabilidade, os pneus, o MP3, a dire¬ção hidráulica..., tão 
propalados na publicidade da indústria auto¬mobilística, que contribuem para aumentar os 
acidentes no trânsi¬to. É sim a maneira, o modo como o motorista dirige e conduz seu carro, 
não importando o tamanho e desempenho do veículo. Até um carrinho de mão, mal conduzido, 
pode provocar um acidente. 
 
Acredito que a campanha da Porto Seguro, "Trânsito + gentil", surte mais efeito do que frases 
do tipo: "Dirija com cuidado". Já que estamos falando em frases, bem que o governo poderia 
co¬locar frases de alerta em algumas repartições públicas. O cidadão seria informado de que 
determinados órgãos podem fazer mal à saúde dele, já que, digamos, haja nervos para 
aguentar, sem comentar as barbaridades que são cometidas por funcionários. 
 
Semana passada o poder público também mandou colocar em prática o novo Código de Ética 
Médica. A revisão da prática proíbe os médicos de fazerem propaganda, exibir pacientes e 
investirem em publicidade de seus próprios consultórios. Isso é fácil conseguir. Quero ver é 
punir um médico por causa dos garranchos que ele chama de escrita. A maioria deveria fazer 
curso de caligrafia. 



Li no "Último Segundo", do iG, semana passada, que em uma pesquisa da USP foram 
analisadas 3.456 prescrições médicas e uma em cada dez apresentava erro (ou falta de 
registro de CRM, ou letra ilegível ou nomenclatura errada). As especialidades que mais 
concentraram falhas foram Dermatologia, Urologia e Cardiologia. Será que os pacientes 
atendidos por quem cometeu esses enganos ainda estão vivos? 
 
Os médicos também terão de dar mais atenção, mais carinho aos pacientes. Isso também vale 
para os que dão plantão no SUS, nos hospitais públicos? Já disseram que, no Brasil, há as leis 
que pe¬gam e as que não pegam. Sei não! Alguma coisa me diz que essa é uma daquelas que 
vai entrar na lista da segunda opção. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 abr. 2010, p. 11.  


