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BREAKS IRRITANTES 
No último sábado de outubro 
(29), após uma agitada ma-
nhã, com o anúncio de que o 
ex-presidente Lula está com 
câncer, almocei (feijoada, com 
tudo a que tinha direito). Vol-
tei para casa, coloquei uma 
roupa bem confortável (aque-
la camiseta surrada e bermu-
da idem) e me acomodei no 
sofá. Com controle remoto 
em punho, comecei a zapear 
e descobri o que muitos já sa-
bem: não tem nada que preste 
na TV num sábado à tarde. 

Estava disposta a relaxar, 
portanto, qualquer bobagem 
servia, mas, com licença, não 
muita. Procurei algo engra-
çadinho. Parei no canal Fox, 
que exibia "As crônicas de 
Spiderwick". O filme já tinha 
começado, mas até que eu 
estava gostando de uns estra-
nhos bicharocos que atormen-
tavam a vida de uma família, 
cujo tio-avô tinha um livro de 
magia, guardado a sete cha-
ves por um velho rato falante. 

No entanto, lá pelas tantas, 
como já era previsto, entra o 
break. Comercial para lá, co-
mercial para cá... E eu espe-
rando, pacientemente. No pri-
meiro intervalo achei estranho 
o tempo largo demais. Mas, 
relevei. Afinal, estava ali para 
relaxar. Volta o filme. Passado 
um tempo, entra' o break de 

novo. Aí fiquei mais atenta, de relógio na mão, contando os minutos. Sa-
bem quantos foram? Exatos dez minutos. E ainda por cima alguns comer-
ciais se revezavam no mesmo espaço de tempo: ora, a Fiat, ora Intimus... 
Ora Intimus, ora Fiat. Vez ou outra, o Polishop e o seu "l igue e compre 
agora mesmo" o depilador tal ou a cinta emagrecedora, com toda aquela 
repetição infernal, com a locução quase gritando com você. Quase uma 
ameaça! 

O que era para ser uma hora de descanso se tornou a saga do break comer-
cial. Você até perde o fio do enredo a que estava assistindo, em função do 

tempo do comercial, contra o qual, aliás, não tenho absolutamente nada, 
até gosto de assistir um bom comercial, como os inúmeros que temos por 
aí. Acho que nesse quesito a TV aberta ganha disparado de alguns canais 
da TV paga. 

Será que a Fox não percebe o que está fazendo? Será que imagina que 
ninguém vai assistir e, por isso, adota certos critérios ou nenhum critério? 

"A crônica" dos bicharocos começou às 16h e só terminou às 18h. Se você 
descontar as quatro ou cinco inserções comerciais, verá que o filme tem cer-

ca de uma hora e nós enorme 
paciência. 

Na última segunda-feira (31), a 
Folha de S.Paulo publicou artigo 
"Mais do mesmo na TV paga", 
da advogada e especialista em 
direito do consumidor Maria 
Inês Dolci. Lá às tantas ela diz: 
"Dificilmente, então, melhora-
rão a programação, hoje en-
tediante para quem contrata o 
serviço, pois os filmes se repe-
tem com intensidade irritante. 
Os melhores filmes e jogos de 
futebol só são disponíveis por 
'pay-per-view' - comprados à 
parte. Ao mesmo tempo, cresce 
a quantidade de comerciais nas 
emissoras pagas". Vale a pena 
órgãos que representam o seg-
mento lerem o texto. Há outras 
valiosas críticas. 

Antes daquele sábado irritante, 
na mesma semana, assistindo 
ao "Saia justa", no GNT, um dos 
assuntos da noite era "O que 
mais te irrita no dia a dia?" A 
pergunta foi colocada para os 
convidados e qual não foi mi-
nha surpresa ao ouvir da própria 
Mônica Waldvogel que uma das 
coisas que mais lhe provocam 
raiva são aqueles anúncios, em 
geral de supermercados ou de 
feirões de automóvel, que envol-
ve parte da primeira página e a 
contracapa de jornais, entregues 
aos assinantes. 

Descobri a irritação dela com certa alegria, já que eu também fico tiririca da 
vida com aquela propaganda, desajeitada de tirar da frente da manchete e 
das principais notícias do dia. 

Ainda bem que não estou só. Não reclamei antes porque achei que era chatice 
minha. Mas, agora, tenho companhia ao menos de alguns gatos pingados. 

E sabem o que a Mônica disse ainda? Que fica com tanta raiva que nem vê 
de quem é a publicidade. Ou seja, propaganda que atrapalha mais de uma 
pessoa pode dar certo por um período, ,mas não a vida toda. A ut
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