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Propaganda tucana resgata as
"grávidas de Lula" de 2002
DE SÃO PAULO

Mulheres grávidas vestidas de branco, simbolizando a vida
e o futuro. Sim, o eleitor já viu esse filme.
A sensação de déjà-vu suscitada pelo programa eleitoral de
José Serra ontem remete a uma famosa peça criada em 2002
pelo marqueteiro Duda Mendonça para a campanha de Lula.
A propaganda tucana exibiu as grávidas ao falar da proposta
do "Mãe Brasileira", programa de atendimento pré-natal e
pós-parto a gestantes e recém-nascidos.
Com uma trilha suave de piano e cordas ao fundo, a
locutora diz: "O dom da vida é o mais bonito e o mais
sagrado que a gente recebe. Mãe Brasileira, um programa
do Serra que vai cuidar da mamãe e proteger a vida do bebê
muito antes de ele nascer. (...) Mãe Brasileira, a favor da
vida, a favor do Brasil."
Há oito anos, no fim do primeiro turno, o programa de Lula
-que passaria ao segundo turno com Serra- levou ao ar um
batalhão de mulheres grávidas, todas vestidas de branco,
caminhando num campo ao som do Bolero de Ravel.
O narrador era Chico Buarque: "Você não pode escolher se
seu filho será menino ou menina. (...) Muito menos o que
ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode
escolher: que tipo de país você quer pra ele".
Uma criança segurava uma estrela vermelha, e aí surgia
Chico, que finalizava: "Se você não muda, o Brasil também
não muda".
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