
E ramelhorqueahi-
pocrisia fosse tão
somente um te-
ma para boleros.
Infelizmente, ela
nos volteia enga-

nosamente o tempo todo, assu-
mindo expressões revoltantes,
com reflexos sempre reprová-
veis nas pessoas, sobretudo as
mais jovens.

Tome-se, por exemplo, a pro-
pagandadecerveja quenos mas-
sacradiariamentequando exibi-
da pelas televisões: “Beba com
moderação.” Não há nada mais
hipócrita do que essa frase, que
até faz lembrar uma cascavel
quando seempenha em hipnoti-
zar o passarinho. É aquela atra-
ção parecida com a do suicida à
beira do abismo.

Basta dela retirar o “com mo-
deração” para que reste apenas
o comando beba, beba, beba...
Beber com moderação, na for-
ma pretendida, significariatam-
bém poder matar com modera-
ção, atropelar com moderação,
estuprar com moderação, co-
mo se isso fosse possível.

Ninguém mais aguenta ver e
ouvir as notícias de crianças nas
calçadas atropeladas por bêba-
dos e pessoas mortas nas estra-
das sempre tendo como causa
os efeitos do álcool. Há até uma
meia lei seca no País e a despei-
to disso a propaganda de bebi-
das continua a enganar e a fluir
sem nenhum freio.

O comando beba, beba, beba
sempre é acompanhado da ten-
tação representada por mulhe-
res bonitas com a característica

de fáceis e disponíveis para
quem tomar esta ou aquela mar-
ca de cerveja. Haverá enganação
maior do que essa?

Há, sim. A maior enganação, a
suprema hipocrisia, está na ver-
são propagada pelas indústrias
produtoras de cerveja: a de que
os jovens bebem por beber, e não
por causa da propaganda que os
massacra o tempo todo. Enfim,
as propagandas de bebidas não
seriam responsáveis pelo fato de
aspessoasbeberemacimadacon-
ta e saírem na contramão, provo-
cando mortes e sofrimento.

A culpa seria das famílias, que
não educam bem os seus filhos, e
dos péssimos governos, por não
construírem melhores estadas
e, nas cidades, ruas mais segu-
ras. Culpa da cerveja? Jamais.

Graças a isso, o exército dos
enganados cresce todo dia e são
muitos os que pagam caro pelo

engano ou, então, mutilam ou
matam mesmo os que não se dei-
xam enganar. A médica e pesqui-
sadoraLetíciaMarin,doDeparta-
mento de Medicina Preventiva e
Social da Unicamp, informa que
30% dos acidentes com veículos
acontecem logo após seus moto-
ristas ingerirem álcool.

É necessário observar a dife-
rença de estado psicológico en-
tre aqueles que estão à frente de
uma televisão e os que captam
informações por intermédio da
leitura. O telespectador perma-
nece o tempo todo numa atitude
passiva, exposto inconsciente-
mente à enxurrada de informa-

ções que o cérebro aético
dos publicitários lhe enfia
para dentro sem a menor
cerimônia. Já os que rece-
bem informações pela lei-
tura, numa postura ativa,
não são tão sensíveis a es-
se jogo demoníaco, mas,
lamentavelmente, repre-
sentam a minoria.

Tal circunstância, não
perceptívelpelamaiorpar-
te dos elaboradores de
leis,permitealivreedesas-
trosa propaganda de bebi-
das nas rádios e televi-
sões, inclusive nos horá-
riosemque criançaseado-
lescentes estão à busca de
desenhos ede jogos. Éina-
creditável que isso conti-
nue a ocorrer ante o silên-
cio dos órgãos governa-
mentais quetêm arespon-
sabilidade de disciplinar
setor tão importante.

Obomsensoeapreocu-
pação comum de respeito
à juventude indicam que
tal publicidade deveria ser
admitida somente em ho-
rários em que seus refle-

xos danosos não se estendessem
de forma tão expressiva, como
nos dias presentes.

É também assustador obser-
var o silêncio quase eloquente
das mulheres brasileiras, que
são ostensivamente discrimina-
das e apresentadas como sim-
ples objeto de consumo na maio-
ria das propagandas de cerveja.
A mídia publicitária realmente
usa somente o corpo feminino,
fragmentando a mulher e ofere-
cendo de público uma imagem
impura, voltada para a sensuali-
dade, ou seja, aviltando a mulher
em seu todo.

Esse uso sistemático do corpo
femininonos projeta para a mile-
nar e surrada tendência de per-
petuação da dominação masculi-
na, sem que haja por parte das
mulheres nenhuma resistência
mais sensível. Isso ocorre neste
momento especial em que te-
mos duas mulheres como candi-
datas à Presidência da Repúbli-
ca e em todo o planeta a ascen-
são da mulher nos planos social
e político se torna cada vez mais
expressiva.

Já houve uma pálida e, quem
sabe, anestesiada tentativa da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) de proibir a
publicidade das 8 às 20 horas, in-
troduzindo nesse horário men-
sagens sobre os malefícios do ál-
cool, em vez do inescrupuloso
beba com moderação.

Mas até agora esse esforço, se
de fato existiu, ainda não ga-
nhou expressão e forma. Em ver-
dade, há na Câmara dos Deputa-
dos mais de cem projetos de lei
que procuram estabelecer restri-
ções à propaganda de bebidas al-
coólicas, porém o fortíssimo lo-
bby das indústrias prevalece so-
bre qualquer esforço isolado dos
parlamentares.

Há até mesmo um projeto do
Executivo que proíbe rádios e te-
levisões de veicularem tal propa-
ganda das 8 às 21 horas, mas isso,
infelizmente, causa a impressão
de ser apenas um jogo de cena,
porqueo governo Lula tem folga-
da maioria no Congresso Nacio-
nal e só não aprova o projeto por-
que não se empenha. Deus quei-
ra que o gosto por bebida não es-
teja a influir nesse comporta-
mento político.

Por fim, a legislação em vigor
voltadapara punir as pessoas que
bebem além da conta até que não
seria considerada ruim, não fos-
seosistemaprocessualpenalbra-
sileiro,oqualsedesenvolve apas-
so de tartaruga. Com frequência,
a demora na prolação da senten-
ça final ocorre quando a prescri-
çãojátranscorridaimpedeoEsta-
do juiz de punir os culpados, cir-
cunstânciaqueprojetaaconheci-
díssima ideia da impunidade.

✽

ADVOGADO, É DESEMBARGADOR

APOSENTADO DO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Édifícil encontrar
expressãomaisca-
lhorda que a tal da
“pátria em chutei-
ras”. Mesmo nas
primícias do pro-

fissionalismo do futebol (até os
últimos anos do reinado de Ed-
sonArantesdoNascimento,oPe-
lé,nos anos 1970),os Campeona-
tos Mundiais nunca refletiram
mais que habilidades específicas
para uma prática esportiva em
cujo resultado a sorte tem in-
fluência similar ou até superior
ao desempenho. E este em nada
depende da qualidade média de
vida dos países cujos seleciona-
dos vencem amiúde.

Noséculo 18, o escritor Samuel
Johnson escreveu que “o patrio-
tismo é o último refúgio de um
canalha”. Na aparência, a afirma-
ção refletia o despojamento de
um povo que nunca se levou a sé-
rio, apesar de seu país, ou seja, a
“pérfida Albion” (denominação
da Inglaterra quando era colônia
romana),terconquistado omun-
do e a glória na guerra e na litera-
tura . Mas uma leitura fria dos fa-
tos mostra que – em guerra, ges-
tão pública, política e diplomacia
– há mais cinismo na exploração
cínica do amor do homem co-
mum por sua terra que na crítica
do amigo do historiador da deca-
dência do Império Romano,
Edward Gibbon. No esporte em
geral e, em particular, no futebol,
que,em seu moldesatuais, come-
çou a ser jogado pelos ingleses
um século depois de Johnson ter
cunhado suas frases, ela é até
maisválidaquenasoutrasativida-
des humanas acima citadas.

Não passa de hipocrisia a ado-
ção da lição do barão de Couber-
tin tentando dar às competições
esportivasumfalsocondãodeno-
breza, que não condiz com a acir-
rada disputa em arenas, campos
e tatames. O triunfo do velocista
negro americano Jesse Owens,
presenciado pelo ditador nazista
AdolfHitlerna OlimpíadadeBer-
lim em 1936, mesmo tendo nega-
do na prática a teoria absurda da
superioridade da raça ariana so-
bre as outras, em nada aliviou as
agruras dos descendentes de es-
cravos nos Estados Unidos. As
disputas pela liderança nos qua-
drosdemedalhasdosJogosOlím-
picosnasegundametadedosécu-
lo 20 não refletiram a igualdade
de condições entre o imperialis-
mo ianque, de um lado, e o impé-
riosoviético,dooutro.Oourodis-
tribuído nos pódios a ginastas e
atletas russos ou das Repúblicas
ocupadas pelos comunistas não
bastou para impedir a derrocada
doregimedeLenin,Stalinesegui-
dores. As vitórias de pugilistas,
atletas e atacantes de ponta de

rede de vôlei de Cuba não refle-
tiam as condições de vida da po-
pulação da ilha caribenha sob a
tirania dos irmãos Castro.

No mundo contemporâneo,
modalidades olímpicas são mais
um comércio que mobiliza fortu-
nas do que nobres manifesta-
ções de saúde do corpo e da men-
te. No caso do futebol, a explora-
ção da paixão popular por nego-
ciantes inescrupulosos é ainda
mais gritante. Numa competi-
ção cujo apreço pela ética nego-
cial pode ser medido pela proibi-
çãode acesso ao estádio de torce-
doras holandesas porque a orga-
nizadora da Copa, a Fifa, suspei-
tou que faziam propaganda de
uma empresa que não partici-
pou de seu rateio milionário de
marketing, cobrar da excessiva
cobertura dos meios de comuni-
cação cumplicidade patriótica é
de uma desfaçatez de assustar o

próprio Johnson.
Mas já que o jogo é esse, meus

amigos, vamos jogá-lo dentro da
regra que nos foi imposta pelos
donos do espetáculo, a Fifa e sua
afiliada brasileira, a Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF).
TendoaPátria vestidouma cami-
seta amarela para sair por aí, é de
todo conveniente exigir de quem
cobra patriotismo dos críticos
ummínimodecompostura. Ofu-
tebol, hoje menos uma atividade
profissional que uma fonte de
renda ainda mais fabulosa que os
gols marcados pelo artilheiro da
seleção Luis Fabiano, paga fortu-
nas mirabolantes aos astros do
espetáculo exibido a um
público de bilhões de pa-
gantes. Chegou, então, o
momento de lembrar
que privilégios pressu-
põem obrigações. Por
exemplo: na Pátria que
eles imaginam represen-
tar se fala uma língua, no
caso do Brasil, a portu-
guesa, enobrecida pelo
estro fundador do poeta
e soldado caolho luso
LuísdeCamõeseporcul-
tores como o amanuen-
se mulato epiléptico ca-
riocaJoaquim Maria Ma-
chado de Assis. Vencer o
jogo, como fez a equipe
brasileira domingo em
Johannesburgo, princi-
pal sede da Copa africa-
na, anima a torcida brasi-
leira. Mas honrar a Pátria
é mais que isso: é, por
exemplo, não esmurrar
o vernáculo como se este
fosse um inimigo figadal.

Comosalárioquerece-
be da “pátria em chutei-
ras” e tendo a obrigação
de falar em público pelo

menos duas vezes por semana, o
gaúcho de Ijuí Carlos Caetano
Bledorn Verri devia ter recebido
de seus empregadores a missão
de não agredir os pronomes oblí-
quos, substituindo-os por retos
emsuas frasesanômalas.Dames-
ma forma, além de selecionar
seus pupilos e dirigi-los nos trei-
nos, o treinador deveria ter
aprendido na infância o hábito
denãoinsultaradversáriosecríti-
cos com palavras de calão rastei-
ro, incompatível com seu suces-
so profissional.

Aodisputarumalutalivreparti-
cular contra a língua e profissio-
nais encarregados de transmitir e
avaliarodesempenhodesua sele-
ção, o técnico brasileiro tem um
comportamento à altura do anão
da Branca de Neve do qual seu tio
Cláudio tirou o apelido que pas-
sou a usar como nome de guerra.
E não do capitão que do alto do
pódio da paz nos EUA ergueu a
Copa Fifa, hoje disputada na Áfri-
ca, e reafirmou a superioridade
técnica do jogador de futebol bra-
sileiro nos gramados. Ao deixar
de puni-lo, a Fifa tornou-se cúm-
plice dele. Esse caso execrável de-
veria ter alertado os maiorais do
futebolparaanecessidadedeado-
tarem um código de conduta em
respeito aos bilhões de torcedo-
res que enchem sua bolsa de ouro
esua alma de glória. A truculência
impune de Dunga, como a brusca
retirada do eslovaco Vladimir
Weissdaentrevistacoletivaeare-
cusa do francês Raymond Dome-
nech de cumprimentar o colega
Carlos Alberto Parreira após der-
rotas, expõe quão hipócrita é o tal
“fairplay” alardeado pela Fifa.

✽

JORNALISTA E ESCRITOR, É EDITO-

RIALISTA DO ‘JORNAL DA TARDE’

Fórum dos Leitores

Fundado em 1875

Beber e matar
com moderação

●✽
JOSÉ
NÊUMANNE

Do alto do pódio da paz
ao baixo calão na guerra

INUNDAÇÕES
Chuvas no Nordeste

A tragédia das chuvas no Nordes-
te, especialmente em Alagoas,
mostra a fragilidade da nossa in-
fraestrutura e da população. Se o
presidente Lula demorar para
agir, como no caso do dilúvio
que atingiu São Paulo, quando
ele preferiu seguir suas férias car-
regando isopor na praia, haverá
uma série de epidemias na re-
gião. A conta do número de mor-
tos pode ficar ainda mais alta.
VALDEIR CELESTINO DE OLIVEIRA
vcelestinodeoliveira@yahoo.com
Cotia

Verbas contra enchentes

Vendo as imagens da destruição
provocada pelas enchentes em
Alagoas e Pernambuco, lembro
que o ex-ministro da Integração
Nacional Geddel Vieira Lima

(PMDB-BA) direcionou a seu Es-
tado natal 48% das verbas dispo-
níveis para o combate a enchen-
tes e pergunto: afinal, onde foi
aplicado esse dinheiro? Acredito
que os alagoanos e pernambuca-
nos têm o direito de saber e o pre-
sidente Lulla, o dever de expli-
car. É bom lembrar que o Rio de
Janeiro recebeu somente 1% des-
sa verba e o desastre em Angra
dos Reis deixou isso bem claro
para os fluminenses. Diante des-
te fato, acredito que os alagoanos
e pernambucanos devam ficar
atentos à aplicação da verba que
Lulla está pretendendo liberar pa-
ra socorrê-los nesta emergência.
JOSÉ CARLOS COSTA
policaio@gmail.com
São Paulo

Ajuda da Fifa

Mais uma tragédia no País, agora
no Nordeste, deixando inúmeros
desabrigados. Felizmente, o Bra-

sil é um país muito rico e não fal-
tarão recursos financeiros para
amenizar o sofrimento daquela
gente. Basta pedir autorização da
Fifa para desviar um pouco das
verbas pleiteadas para constru-
ção dos estádios de futebol para
a Copa de 2014.
EDSON BAPTISTA DE SOUZA
baptistaedson@ig.com.br
São Paulo

COPA DO MUNDO
A bola de 2014

Seguindo o comentário do leitor
sr. Flavio Marcus Juliano (Quase
igual, 21/6), sugiro que, além do
Afana Afana que caracterizará a
Copa de 2014, no Brasil, a bola
dessa competição seja convenien-
temente batizada com o nome-
símbolo daquilo que nossos diri-
gentes mais gostam: Jabaculê!
NEWTON DE SIQUEIRA CAMPOS
newtonifyouwant@yahoo.com.br
São Paulo

Instabilidade emocional

O técnico Dunga já deu vários
exemplos de imaturidade e insta-
bilidade emocional. Como pes-
soa pública é um péssimo exem-
plo para o mundo esportivo e pa-
ra a sociedade de modo geral, ga-
nhando ou não a Copa.
LUCIANO HARARY
lharary@hotmail.com
São Paulo

Lamentável

O ditador da CBF deve estar feliz
com seu obediente e arrogante fi-
lhote. Ganhando ou perdendo a
Copa, não é o time dos sonhos
dos brasileiros, não está sendo di-
rigido por um “professor” com o
mínimo de simpatia e identifica-
ção com o povo. Já a Argentina é
só alegria, dentro e fora de cam-
po, inclusive a grande figura que
é Maradona: 10 a 0 para os “her-

manos” em todos os quesitos.
LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipmail.com.br
Osasco

Trio mordaça

Dunga, o presidente Lula e o PT,
um trio que tem ojeriza colérica
aos órgãos e profissionais da im-
prensa que são questionadores e
não rezam por sua cartilha.
TÚLLIO MARCO S. CARVALHO
http://www.tulhadotullio.blogspot.com
Belo Horizonte

NEPOTISMO
Brasil profundo

Que ótimo, agora temos um pre-
sidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que “flexibiliza” o ne-
potismo nos seus cargos de con-
fiança. O Brasil não tem sorte
mesmo. Imagina-se que o exem-
plo de S. Exa. terá muitos segui-

dores, com toda a razão, aliás.
ANTONIO DO VALE
adevale@uol.com.br
São Paulo

Bola fora

O Brasil caminha dois passos pa-
ra a frente e um para trás! A lei
contra o nepotismo nos três Po-
deres e a Ficha Limpa levaram o
País para a frente. Mas ao no-
mear marido e mulher para car-
gos no STF o ministro Cezar Pe-
luso deu um passo para trás e sua
primeira bola fora. Será que não
entende que podem até ser ho-
nestos, mas o que está em jogo é
a jurisprudência? Se o presidente
do STF pode, por que nós tam-
bém não podemos? É assim que
pensarão os que a vida toda usa-
ram e abusaram dessa prerrogati-
va, empregando netas(os), namo-
rado da neta, mulher, ex-mulher,
primo(a), e por aí vai. Será que
Cezar Peluso ainda não enten-
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Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)
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"Allons enfants de la patrie..."

Dunga abre luta contra
pronomes e críticos de
métodos que adota para
treinar seleção nacional

A despeito de uma meia
lei seca, a propaganda
de bebidas continua a
fluir sem freios no País
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