
Algo cheirando mal 
Lula Vieira 
 
Usar desodorante logo após o banho é um ato tão natural que parece ser assim desde o princípio 
do mundo.  
 
No entanto, há míseros 50 anos o uso de desodorantes era praticamente desconhecido, e os 
produtos para impedir o chamado "cheiro de corpo" era novidade no mercado. O sabonete 
Lifebuoy e Odo- Ro-No pegavam pesado nas ameaças quanto às conseqüências de não se 
preocupar com os odores da transpiração.  
 
Nestes dois anúncios do fim da década de 30, percebe-se claramente a intenção didática de 
alertar as pessoas para a absoluta necessidade de se tomar cuidado com o mau-cheiro corporal.  
 
A falta de higiene, segundo os anúncios, é responsável pela exclusão social e pela impossibilidade 
de qualquer romance. Os dois anunciantes são claros: você não sente porque se acostuma, mas 
os outros podem estar se afastando de você devido ao seu cheiro desagradável. Uma verdadeira 
delícia para destruir qualquer segurança. 
 
Íntegra 
Elle é uma attracção, mas... só á distancia 
- Engraçado! 
- Muito bem! Bis! 
- Bis 
- Dansarei com elle... 
- O homem que recebe tantos aplausos não dansa, fica isolado? 
- De facto. Por que motivo só me aprenciam de longe? 
- É porque V. não cuida do seu "Asseio Corporal" Use Lifebuoy... 
- Sim, Lifebuoy! Isto é que é espuma ! E como é refrescante! 
 
NA FESTA SEGUINTE 
 
- Um momento, não posso dansar com todas ao mesmo tempo... 
- Commigo! 
- Não commigo! 
- Vae dansar commigo? 
Um grande sabonete! 
 
LIFEBUOY 
 
SABONETE DE SAÚDE 
 
PARA TOUCADOR E PARA BANHO 
A transpiração normal de uma  pessôa é de 3/4 de litro por dia. 
 
Não removido, este suór se deteriora e exhala odores que a propria pessôa não sente, mas que 
são muito desagradaveis ás demais.  
 
Todos nós corremos este perigo. No entanto... é tão facil evital-o! Basta usar Lifebuoy.  
 
Sua espuma abundante, com seu elemento purificador, remove as impurezas dos póros. A pelle 
fica maravilhosamente limpa e refrescada. Está assegurado completo "Asseio Corporal". 
 
LIFEBUOY - SABONETE DE SAUDE 
 



ASSEGURA SEU "ASSEIO CORPORAL" 
 

 
 
TEM A CERTEZA QUE ESTÁ LIVRE DO ODÔR DEBAIXO DOS BRAÇOS? 
 
Só ha uma maneira de têr a certeza da vossa frescura.  
 
Evite a trânspiração debaixo dos braços, ântes que éla principie... Consérve - se sêca debaixo dos 
braços! Odorono, o mais conhecido desodorizante do mundo, protége-a, e também protége a sua 
roupa, contra o odôr da trânspiração e nódoas. É usado e recomendado pelos doutores. 
 
2 Espécies de Odorono: "Normal" para uso commum; "Instant", para péle mais sensivel. 
 
ODO- RO-NO 
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