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Semana passada um anúncio da Souza Cruz, publicado na Folha de S.Paulo, na edição de terça 
(31), Dia Mundial Sem Tabaco, chamou minha atenção. De página inteira, a palavra liberdade 
estava em destaque. Antes, porém, a frase: “Entre todos os valores que existem, um é 
inegociável: liberdade”. 
 
Claro que todos sabemos a respeito do que a empresa está falando, já que na mesma semana 
ONGs que atuam contra o tabagismo afirmaram que a indústria do cigarro cria estratégias nos 
pontos de vendas e em outros que tais para atrair os jovens. 
 
A peça publicitária fala sobre a liberdade de expressão “como fundamento essencial da livre-
concorrência entre empresas que trabalham com produtos legais, e na liberdade de seus 
consumidores adultos para fazer suas escolhas livremente”. O recado é claro! 
 
Mas o que me chamou mesmo a atenção foi que na página ao lado – sem querer, claro – o 
jornal trazia reportagem também de página inteira sobre as mortes (assassinatos) na 
Amazônia, que parece que ganhou clima de “faroeste” de quinta. Na região, ao que tudo 
indica, a liberdade de expressão é algo que está bem longe de ser alcançada. As pessoas não 
podem denunciar atitudes ilegais, como o desmatamento, que viram candidatas a defuntos. 
 
Só depois de quatro mortes seguidas e ligadas ao conflito é que o governo decidiu acionar um 
grupo para analisar o assunto. Também determinou que a Polícia Federal dê proteção aos que 
ainda estão sob ameaça. 
 
Conclusão: a liberdade de expressão vai até certo ponto e não vale aquela velha frase que diz 
que a sua liberdade termina onde começa a minha. Se alguém não gostar ou não concordar 
com o que você disse ou pensa, naquele pedaço do Brasil, onde parece que até Deus 
esqueceu, você verá os seus entes queridos que já partiram desta mais cedo do que 
imaginava. 
 
A única coisa certa, além da morte, é que ninguém pode mexer com quem acha que pode 
tudo. É incrível que nos dias de hoje alguém possa achar que eliminando desafetos gozará de 
liberdade eterna para fazer o que bem entender, como se estivesse sozinho no mundo ou 
fosse dono do pedaço. Nesse ponto voltamos à máxima de sempre: impunidade. 
 
Se todos os que mataram ou mandaram matar tivessem sido punidos como manda o figurino, 
tais atitudes – repugnantes – teriam desaparecido do mapa. 
 
Tem gente, graúda por sinal, que tenta inclusive apagar fatos históricos importantes em nome 
de não sei o quê. Classifica, por exemplo, o impeachment de um ex-presidente como 
“acidente”. Como pode um presidente de Senado tentar esconder tal fato? Qual a sua 
intenção? Em nome de quê? Que liberdade é essa? Como disse certa vez um ministro da 
Fazenda “não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim, esconde”. 
 
É isso, então, senador? 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 jun. 2011, p. 23. 


