
Fumar faz
bem à saúde

Olha só que maravilha. Nos anos 50 as revistas americanas
publicavam anúncios de marcas de cigarros que fariam o Mi-
nistério da Saúde hoje em dia ter enfartes agudos. Não eram
simplesmente cínicos. Eram deslavadamente mentirosos sob
a ótica atual. Se atualmente as fábricas são acusadas de indu-
zirem o consumidor ao tabagismo através da criação de um
clima sedutor, nos anos 50 a coisa era muito mais direta. Não
se brincava em serviço.

Dêem uma olhada nestas reproduções de alguns anúncios
encontrados nas revistas de maior circulação nos Estados Uni-
dos. Me perdoem a tradução não ortodoxa, apenas climática.
Mas curtam (ou como dizem os americanos, "enjoy it") estes
nada éticos produtos da publicidade há 50 anos.

Comecemos com o Chestefield que entra de sola com a
afirmação que quem fuma Chesterfield não tem o nariz, a gar-
ganta e os outros órgãos acessórios afetados. Segundo os
anunciantes, uma rigorosa pesquisa científica acompanhou
durante seis meses fumantes de Chesterfield e pode garantir,
após profundos exames que incluíram Raios X, que o tal cigar-
ro é absolutamente inócuo para os órgãos da respiração. E
ponto final.

Os cigarros Old Gold, provavelmente aborrecidos com as
afirmações científicas do concorrente bradam: "nada de blá
blá blá médico. Nós simplesmente dizemos que te damos pra-
zer em vez de tratamento". Há um jogo de palavras intraduzí-
vel ("treat" e "treatment"), mas o sentido é mais ou menos este.
Ou seja: Old Gold não enche o saco com falsas conclusões
pseudo-científicas. Garante e assina embaixo que não existe
outra marca com menos nicotina nem que irrite menos. As-
sim. Na bucha.

Marlboro, numa fase pré-cowboy fazia um bebê afirmar
"puxa, mamãe. Você realmente gosta do seu Marlboro!" Ao
que a mãezinha largava por instantes o cigarro para respon-
der: "Claro! Eu jamais acho que fumei demais. Este é um mila-
gre de Marlboro".

Para completar, Old Gold diz que não faz espetáculo com
conselhos médicos. Mas repete que dá prazer em vez de trata-
mento. E - olhem só que genial - convida os leitores para assis-
tir a dança do maço de Old Gold nos shows da televisão patro-
cinados pela marca.

São muitos os exemplos e na semana que vem eu mostro
um anúncio de médico que garante que descansa das cirur-
gias pitando seu cigarrinho. E ainda agradece ao fabricante es-
tes deliciosos momentos de descontração. Coisa finíssima.
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