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Nova York, 7 de Janeiro de 2005 - Por que o governo dos Estados Unidos não proíbe a 
publicidade de automóveis na televisão? Não toda a publicidade de automóveis. Mas 
por que o governo federal não proíbe os anúncios de TV que mostram BMW e Cadillac 
e outros carros semelhantes - que são carros de luxo - porque, temos que reconhecer, 
a maioria das pessoas não tem realmente condições financeiras de comprá-los.  
 
Vamos reconhecer que, a maio ria dos norte-americanos não andam com espírito para 
resistir firmemente à compra de um Jaguar ou um Porsche zerinho. Assim, o governo, 
formado evidentemente por uma elite firme, mas justa, deveria banir os carros de luxo 
para ela própria.  
 
E os cigarros também. Os cigarros matam. Quando é que o governo norte-americano 
vai banir os cigarros das propagandas? A Lei Volstead proibiu a bebida alcoólic, e todos 
nós sabemos até que ponto isso funciona.  
 
Francamente, se o povo norte-americano for proibido de ver propaganda daquilo que 
não é 100% bom para ele, ou de produtos que estão acima do que consegue arcar 
financeiramente, não vejo como o capitalismo poderá sobreviver num país como os 
Estados Unidos. O capitalismo norte-americano é baseado justamente na exibição 
daquilo que você não tem condições de pagar. E se você compra, meu amigo, não há 
saída depois senão vender mais barato e perder dinheiro.  
 
Neste manhã em Washington, a capital norte-americana, o Centro da Ciência no 
Interesse Público (CCIP) realizou um entrevista à imprensa para divulgar as "Diretrizes 
para o Marketing Responsável de Alimentos".  
 
O centro acredita que seja irresponsável anunciar e comercializar alimentos que ele 
considera não saudável. O centro também acredita que os pais nada podem fazer para 
impedir seus filhos de consumir o lixo exibido na propaganda de televisão.  
 
Proibir publicidade de alimentos impróprios é, portanto, a forma de as pessoas 
deixarem de consumi-los, impõe o CCIP. Nessa direção, o centro alardeia suas novas 
diretrizes para o marketing de alimentos responsáveis no seu site da internet. Aqui 
estão alguns exemplos do que o CCIP recomenda para um mercado de consumo sadio:  
 
"Alimentos como Mrs. Butterworth''s Little Dunkers... não poderiam ser anunciados na 
programação para crianças de Nicklodeon".  
 
"A Burger King não poderia veicular seus produtos no Scoby-Doo 2 da Warner Bros".  
 
"As diretrizes proibiriam programas como os usados pela Pizza Hut e Chuck E. Cheese 
que utilizam alimentos não apropriados para recompensar realização acadêmica".  
 
Ao que parece, nenhum dos membros do Centro nasceu com genes de humor ou 
ironia, evidentemente, ou ela não conseguiria escrever coisas como as acima.  
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