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Cezar Valverde

NãoExistem outras for-
mas de demonstrar
afeto pela família que
não de forma tão pú-

blica. O uso dos adesivos pode despertar a
atenção de quem quer cometer algo ilícito,
oferecendo dados da quantidade de mem-
bros da família e das idades aproximadas.

Um criminoso atua onde há informação
fácil e, apesar da boa intenção e ingenuida-
de desses decalques, eles acabam por tor-
nar aqueles que os utilizam mais vulnerá-
veis à atuação dos criminosos. Adesivos
com o nome de crianças e informações pre-
cisas – como os de “bebê a bordo” e o de
cursos e universidade que a pessoa frequen-
ta – facilitam ainda mais sua ação.

✽

DIRETOR DA EMPRESA DE SEGURANÇA GOCIL

Eli Alves da Silva

Sim Sou favorável ao ade-
sivo pois, figurativa-
mente, demonstra a
união e a integração

da família, de forma leve, alegre e consisten-
te, contribuindo, positivamente, para propa-
gar a figura familiar com suas mais diversas
características. Vejo como uma forma de
contribuição muito importante para a nos-
sa sociedade, considerando que a família é a
base de nossa formação, em um mundo on-
de, atualmente, os conceitos sociais andam
em desencontro.

A ideia do adesivo parece fortalecer a uni-
dade familiar, até quando entre os seus
membros se apresentam animais de estima-
ção, integrando o grupo.

✽

ADVOGADO E CONSELHEIRO DA OAB SP

✽

Em pauta

Adesivos ‘família
infeliz’ já ganham
bancas e carros
Com alusões a vícios ou a parentes que o motorista não vai querer
colocar na traseira do carro, os acessórios costumam render risadas

MARCIO FERNANDES/AE

Debate da segunda

Vale a pena colocar
no carro adesivos
‘de família’?

Denize Guedes

A paulistana Camila Trevisan Fo-
ti, de 30 anos, não havia sido pe-
ga pela febre dos adesivos que
representam famílias felizes –
moda na traseira dos carros da
cidade. Mas, no mês passado, se
deparou com um adesivo que
achou a sua cara. Nele, um ho-
mem alegre aparece segurando
um copo e de mão dada para uma
garrafa de cerveja, que, por sua
vez, está de mão dada para uma

mulher com ar de pouquíssimos
amigos.

“É bem a cara que eu faço. Meu
marido bebe toda vez que sai”,
diz, rindo da situação. Feliz com
sua família, a analista de crédito
ainda colou uma garotinha ao la-
do da figura feminina para repre-
sentar a filha. “Pelo retrovisor,
vejo as pessoas rindo e falando
do meu adesivo”, diverte-se.

PorR$ 2,50, o decalque é vendi-
do como lançamento em bancas
de revistas de São Paulo. “Quis

fazer brincadeira, não uma apo-
logia à bebida”, diz o autor Jorge
Antônio Vieira, de 50 anos, que
fornece os adesivos. Ele admite
que a inspiração veio de um dese-
nho que circula na internet.

É também da internet que
vêm outros adesivos que ironi-
zam os bonequinhos felizes. Em
geral, são feitos por quem critica
o excesso de felicidade pública
atual. “O uso é um exagero, as
pessoas não precisariam mos-
trar na traseira do carro se namo-

ram, têm filhos e animais “, diz o
publicitário gaúcho Diego Eme-
rick, de 27 anos. Com o sócio Ma-
tias Lucena, ele criou uma linha
de parentes nada felizes e a divul-
gou em seu twitter (@diego_
emerick). São seis personagens.
“Um pai suicida, uma mãe vicia-
da, um jovem paralítico, uma
adolescente grávida, um velho ta-
rado e um cachorro morto.”

Origem - E quem criou os inte-
grantes da família feliz, o que
pensa dessa “tristeza” toda?
Dois empresários reivindicam a
autoria. O catarinense Rogério
Manoel Raulino, de 46 anos, da
Serigel Adesivos, diz ter tido a
ideia há quase cinco anos. Já o
paulistano Germano Spadini, de
31, da Job Adesivos, conta ter lan-
çado a moda há dois anos.

Os dois acreditam que a sátira
é válida, se for saudável. “Se é
desagradável, não aprovo", diz
Raulino.

Já Spadini – que criou versões
de guarda-costas da família em
resposta a críticas de que os de-
calques dão informações a bandi-
dos – acha as variações sadias “se
não dizem respeito a uma pessoa
em especial”.

● Lá tem...
Em 2007, an-
tes de qual-
quer moda no
Brasil, os ade-
sivos de famí-
lia já faziam
sucesso nos
vidros trasei-
ros de carros
dos EUA.

Cerveja. Camila e os adesivos que considera a sua cara: pelo retrovisor, ela se diverte com a reação bem-humorada das outras pessoas
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