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Está chegando o carnaval. Mais uns poucos dias e estaremos no meio da farra. Exatamente por 
isso é oportuno reproduzir aqui na coluna este anúncio de Cafiaspirina de 1947. Com o título de 
"Está na Hora", a Bayer lembra aos consumidores que as "dores físicas são o maior inimigo da 
alegria". Para combater as dores físicas, e portanto aproveitar o carnaval, o anúncio recomenda 
"mais do que nunca" ter à mão um tubo de Cafiaspirina.  
 
Leia o texto, vale a pena: "Ei-lo que se aproxima, o esperado Carnaval com seu cortejo alegre e 
louco! Daqui a alguns dias será ele o rei e nós os seus vassalos. Preparemo-nos para recebê-lo 
dignamente! Tenhamos todo o cuidado no evitar as dores físicas. São elas o maior inimigo da 
alegria. Convém agora, mais do que nunca, ter à mão um tubo de Cafiaspirina. Dois comprimidos 
deste admirável analgésico aliviam em um momento as mais intensas dores de cabeça, dentes e 
ouvido, nevralgias, enxaquecas etc. Curam os mais rebeldes resfriados e fazem desaparecer as 
conseqüências das noites em claro e dos abusos alcoólicos. Não ataca o coração."  
 
E quando se fala em carnaval, um assunto sempre presente são os destaques dos desfiles: 
mulheres geralmente lindíssimas, exibindo corpos deslumbrantes. Atualmente o que mais se fala 
quando o assunto são corpos deslumbrantes é a validade - digamos - ética do uso indiscriminado 
de silicones, lipoesculturas, lipoaspirações e outros meios "mecânicos" de incrementar a plástica.  
 
Pois o assunto não é novo. Há 50 anos um anúncio do Leite de Colonia parece criado para os dias 
de hoje. Uma moça, apontando os próprios seios, pergunta: "Eu? Beleza falsa?" Só que o texto 
não trata de silicone nem de cirurgias. Simplesmente insinua que existe uma falsidade ideológica 
quando uma mulher usa maquilagem excessiva para encobrir imperfeições da pele. Veja que 
ingenuidade!  
 
Aqui está a íntegra: "Não artificialize seu encanto natural! Corrija manchas, sardas, cravos, 
espinhas e outras erupções com Leite de Colonia. Use-o pela manhã, numa ligeira massagem 
sobre o rosto, colo e pescoço. Durante o dia, como fixador do pó de arroz e protetor da pele. Ao 
deitar-se, para limpar novamente a cutis. Siga esse tratamento e sua pele ganhará aquela 
irradiante beleza natural que os homens adoram. Leite de Colonia limpa, alveja e amacia a pele!"  
 
Os cavalheiros e senhoras que seguirem estes sábios conselhos, enchendo a cara mas não se 
esquecendo de Cafiaspirina, e as senhoras que não tentarem enganar a humanidade excedendo-
se no uso da maquilagem terão muitos motivos para curtir com alegria e sem culpa o carnaval 
que se aproxima. Pelo menos assim achavam os anunciantes de 60 anos atrás.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 fev. 2006, Carreiras, p. B-9. 
 


