
Velhas Picaretagens  
Lula Vieira 
 
Estes anúncios eu selecionei de uma edição de Natal da revista Eu Sei Tudo, líder em circulação 
nos anos 30. O motivo: mostrar para você, leitor, o que perdemos na vida. Evidentemente trata-
se de uma ironia, pois são apenas autênticas picaretagens, produtos que evidentemente jamais 
cumpriam o que prometiam.  
 
Segundo os anunciantes, estas mágicas invenções eram capazes de aumentar a altura das 
pessoas, melhorar o estado de espírito e até mesmo transformar os seios (qualquer seio) em 
verdadeiras esculturas.  
 
Tudo isso com um custo mínimo, em curtíssimo prazo e sem nenhum efeito colateral. Era uma 
época que traz saudade para muita gente, o que é bastante natural, pois existe uma tendência de 
irmos melhorando o passado à medida que ele se afasta.  
 
Mas que também permitia que a propaganda nos enganasse com a maior desfarçatez, sem um 
organismos como o CONAR (Código de Auto-regulamentação Publicitária) para coibir. Como seria 
bom de simples exercícios nos proporcion assem mais uns dez centímetros de altura ou uma 
colher de xarope acabasse com a fadiga, o desânimo e o nervosismo! 
 
Mas antes que você ache que são sinais de um tempo muito distante, quero lembrar que basta 
ligar a TV e ver, nos programas poulares, comerciais que prometem aumentar os músculos, 
acabar com a gordura, melhorar o desempenho sexual com extratos de dentes de tubarão, pó de 
alcachofras ou choques localizados.  
 
O leiaute pode ter mudado, o jeito de escrever também, mas a idéia é a mesma. Até porque, 
como dizia o empresário circense Barnum, "nasce um trouxa a cada minuto".  
 
Íntegra  
 
LV UM FORMOSO SEIO  
Obtem-se com certeza em 3 e 5 semanas, graças aos universalmente conhecidos - METHODOS 
PARISIENSES - EXUBER 
Se os seus seios necessitam de desenvolvimento 
Se estão lassos, descanados e cahidos 
 



 
 
QUEREIS DESENVOLVE-LOS? QUEREIS ENRIJA-LOS? QUEREIS SER AMADA & ADMIRADA? 
Peça sem despezas nem compromisso o folheto grátis sobre os methodos 
 
EXUBER BUST DEVELOPER para o desenvolvimento dos seios 
 
EXUBER BUST RAFFERMER - para o enrijamento dos seios da celebre especialista parisiense de 
Belleza - Mme HELENE DUROY 
 
Os dois methodos são interamente EXTERNOS e INOFFENSIVOS. Nada a absorver nem regimem 
especial e nenhum exercício fatigante. 
 
CONTAM 19 annos de EXITOS sem mallogros, RECOMMENDADOS per NUMEROSOS MÉDICOS. 
Entrelhas de Cinema e do theatro universalmente admiradas devem a estes methodos os seus 
deslumbrantes exitos. 
 
BONO GRATIS - As Leitoras de EU SEI TUDO - que o desejam receberão grátis pelo correio em 
sobrescripto fechado e sem indício exterior os detalhes sobre os METHODOS EXUBER pidiendo-os 
sob o Nº 773 B Indicar o methodo que se deseja. DESENVOLVIMENTO ou ENRIJAMENTO. 
Firmar claro, fraquear a 500 reis 
 
 
AUGMENTE V.S. DE ESTATURA  
COM O GRANDE CRESCEDOR RACIONAL DO PROF. ALBERT  
 



 
 
TESTEMUNHOS: 
 
"Distincto e apreciavel senhor: Dis meu irmão que, em carta que V.S. lhe escreveu, disia de 
desejava saber como ía com o CRESCEDOR RACIONAL. Cumpre-me informar-lhe ha dois meses 
que usa e já está quatro centimetros mais alto. Confesso- me de V.S. attº e S.S. - J Córdoba - 
General Conesa." 
 
"Distincto sr.: Tenhor a satisfação de manifestar-lhe que tenho applicado á minha numerosa 
clientela a série de exercicios que indica o CRESCEDOR RACIONAL, com resultados 
surprehendente, não só em casos de baixa estatura como em concretos casos de rachitismo. 
Dada a superioridade, emquanto aos resultados praticos para seus procedimentos 
correspondentes etc., me permito offerecer nesta cidade sua representação. Á espera de sua 
amavel resposta subscrevo-me S.S.S. - B. Peluca - Córdoba - Professor de Gymnastica Phisico-
Psychico-Dinamica".  
 
Sr. F. Más - Calle Pozos 1369. Buenos Aires 
 
Sirva-se remetter-me gratis folhetos - e testemunhos 
 
Nome..................................................... Direcção................................................. Provincia 
e Cidade....................................... 
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