
Fumar é a glória
  Teve um tempo que a propaganda de cigarro não tinha

nenhum escrúpulo. Ou nenhuma preocupação ética. A so-
ciedade ainda não tinha estabelecido padrões para fazer
pressão contra o abuso publicitário. Nos Estados Unidos,
por exemplo, os cigarros Camel chegaram a fazer um
anúncio (hoje um clássico na categoria cara-de-pau) que
afirmava que a maioria dos médicos preferia fumar Ca-
mel, com direito à foto do doutor e tudo. Só faltou dizer,
explicitamente, que Camel fazia bem à saúde. Embora in-
sinuasse isso.

No Brasil o pessoal também não dava refresco. Tudo
aquilo que mais tarde seria apenas sugerido através de mú-
sica e imagens foi dito abertamente, sem nenhuma sutile-
za, sem meias-palavras. A Indústria de Cigarros Leite & Al-
ves encomendou para o poeta Olegário Mariano uns ver-
sos para acompanhar um testemunhai da atriz Virgínia
Pearson que terminam afirmando simplesmente que os re-
feridos cigarros levariam os fumantes ao "esplendor da
Glória". Só isso: ao próprio esplendor da Glória.

Tomo a liberdade de achar que o exagero era tão grande
que eliminava qualquer possibilidade de ser crível, o que -
no fundo - torna este tipo de propaganda menos perigoso
do que alguns mais insidiosos. O mesmo anunciante, Leite
& Alves, parecia adorar o uso de versos e de atrizes. Uma tal
de Minichelli, que segundo os versos do anúncio encanta-
va o mundo através do cinema, serve de tema para que o
poeta afirme que nesta vida não bastava ser bela e talento-
sa. Era preciso também fumar cigarros da Leite & Alves.

Fica a pergunta que jamais será calada: será que os dois
lusitanos (o Leite e seu sócio Alves) pagavam os direitos pe-
los testemunhos? Outra pergunta: como faziam a Miniche-
lli e a Virgínia para se abastecerem, lá em Hollywood, com
os cigarros da dupla? São questões apenas curiosas, já que
parece que estes anúncios estabelecem uma espécie de jo-
go com o leitor, que os lê com um misto de incredulidade e
humor, o que justificava uma expressão muito comum na
época (começo do século): "isto é reclame".
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