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Você, caro leitor, que já se acostumou às fake-news, 
algumas inocentes que não fazem mal a ninguém e 
deixa bobalhões e maus elementos, que nada têm a 
fazer na vida, com a ocupação de propagar mentiras. 
Outras, geralmente remuneradas, com objetivos 
políticos de criar pânico na população mais humilde, 
com a intenção cruel de fazer pessoas inocentes e 
ingênuas a arriscar suas próprias vidas.  
Muitas, inclusive, que induzem pessoas simples a 
acreditarem que vacina contra o Covid-19 faz 
homens falarem fino, faz nascer bigode em mulheres, 
altera o DNA e faz pessoas virarem jacaré. Tem fake-
news pra todos os gostos. Tem até aquela que pra 
defender o governo federal em suas estatísticas 
mentirosas sobre a pandemia  diz que os enterros de 
pessoas com Covid-19 são simulados e que os caixões 
estão vazios... Tem um pensamento que corre por aí 
que diz: “quando você não puder vencê-los, junte-se 
a eles.” Mas, para fazer isso é preciso nos 
precavermos e só espalharmos fake-news do B.  
Ou seja, fakes do B para  o Bem do Brasil. Noel Rosa 
tem uma música chamada “Mentir”, que assegura 
que às vezes é preciso mentir. Segue a fake do Noel....  

Mentir, mentir / Somente para esconder 
A mágoa que ninguém deve saber 

Mentir, mentir / Em vez de demonstrar 
A nossa dor num gesto ou num olhar 

Saber mentir é prova de nobreza 
Pra não ferir alguém com a franqueza 

Mentira não é crime / É bem sublime o que se diz 
Mentindo pra fazer alguém feliz 

É com a mentira que a gente se sente mais contente 
Por não pensar na verdade 

O próprio mundo nos mente, ensina a mentir 
Chorando ou rindo, sem ter vontade 

E se não fosse a mentira, ninguém mais viveria 
Por não poder ser feliz 

E os homens contra as mulheres na terra 
Então viveriam em guerra / Pois no campo do amor 

A mulher que não mente não tem valor 
Pois, em nome do amor, uma mulher amada me 
vendo triste com os rumos do Brasil, me passou a 
maior fake-news do mundo. Mentiu pra que eu 
ficasse um pouco feliz nessa catástrofe em que nos 
meteram sem a gente querer. Compartilhe comigo...  

 

Pronunciamento do Exmo. Sr. Presidente da República 
em 27/02/2020, em cadeia nacional de rádio e televisão 

Meus queridos compatriotas brasileiros e brasileiras de todos os 
credos, de todas as raças, de todas as etnias e de todas as 

condições econômicas, boa noite. O Brasil está em alerta e 
contamos com todos e todas vocês para enfrentar essa ameaça. 

Uma ameaça ronda o mundo e o Brasil. Ontem foi confirmado o 
primeiro caso de coronavírus em nosso país. Hoje, o nosso 

competente Ministério da Saúde confirmou a suspeita de mais 
132 casos dessa doença terrível. Todos estão sendo 

competentemente investigados. Confiamos na ciência e na Saúde 
Pública. Há pouco mais de um mês a Organização Mundial de 

Saúde, nossa salvaguarda mundial para proteger a saúde global, 
anunciou que havia um risco de pandemia. Meus compatriotas, 

pandemia é uma doença que pode atingir o mundo todo. 
Pandemias são sempre catastróficas e já ocorreram várias no 

mundo com a morte de milhões de pessoas. Desde então estamos 
muito atentos e colocando todas as nossas instituições de 

pesquisa em saúde e de suporte à saúde pública em alerta total e 
trabalhando a pleno vapor. É assim que deve se portar um país 

democrata. Alertamos nossa querida imprensa para que nos 
auxilie nessa empreitada do cuidado, monitorando as 

informações que possam trazer subsídios para aumentar nossa 
atenção. Temos como suporte essencial o melhor sistema de 

saúde do mundo: o Sistema Único de Saúde. Sua capacidade de 
estar nos mais longínquos rincões do Brasil, com a sua vigilância 

epidemiológica e sanitária, e a sua enorme capacidade na 
atenção básica e na estratégia de saúde da família já estão 

alertadas e trabalhando com esmero, dedicação e afinco. O que 
temos visto acontecer em outros países nos entristece e nos 
indica que precisamos estar muito atentos. Tudo indica que 

teremos que fazer em breve uma suspensão rigorosa de todas as 
atividades produtivas que não sejam essenciais. Atividades 

essenciais são aquelas das quais a população brasileira não pode 
se privar. São atividades essenciais aquelas que produzem e 
distribuem alimentos, aquelas que produzem e distribuem 

medicamentos, as de limpeza urbana, as de segurança pública e, 
claro, as de saúde pública e privada. As atividades de transporte 

para fazerem os trabalhadores chegarem a seus locais de 
trabalho serão muito bem planejadas, inclusive com a 

disponibilização de todos os veículos e equipamentos necessários 
disponíveis. Serão colocadas à disposição da população 
brasileira todos os veículos das forças armadas e forças 

auxiliares, inclusive policiais e dos bombeiros, para que os 
trabalhadores possam se deslocar em segurança total para seus 
trabalhos. Tudo isso feito com o maior distanciamento possível 

entre as pessoas, com a utilização de máscaras de proteção facial 
que serão distribuídas gratuitamente para toda a população 

brasileira, na quantidade necessária para serem repostas 
diariamente ou mesmo mais de uma vez ao dia, dependendo da 

atividade. Receberão, ainda, material de limpeza como álcool gel 
e outros itens para higiene pessoal. Durante suas atividades, as 
empresas responsáveis, públicas ou privadas deverão seguir os  
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 protocolos de segurança estabelecidos pelo SUS, de acordo com a Constituição Federal de 1988, que estabelece que 
todas as ações de saúde pública devem ser articuladas pelas três esferas de governo - federal, estaduais e municipais -.  
Para isso, o Ministério da Saúde e os Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e 

CONASEMS) estão reunidos 24 horas por dia todos os dias para estabelecerem as regras mais condizentes com a defesa 
da saúde do povo brasileiro como direito de todos e dever do Estado. Aqueles brasileiros que estejam desempregados ou 
exerçam atividades autônomas ou domésticas em casas que não sejam as suas e também todos aqueles e aquelas que não 

possam se locomover, bem como os idosos acima de 60 anos e todas as crianças e adolescentes estudantes abaixo de 18 
anos deverão permanecer em suas casas. Todos esses receberão cestas básicas de alimentos e um auxílio emergencial de 
1 (um) salário-mínimo, com algumas variações, caso a caso todos os meses. Para essa avaliação estão já mobilizados o 

Ministério da Economia, a Previdência e a Assistência Social, o IBGE e as instâncias municipais e estaduais 
responsáveis. Nas comunidades mais carentes e isoladas, segundo os critérios assinalados, os quartéis das forças 

armadas e forças auxiliares serão disponibilizados para as operações de logística necessárias para todas as atividades 
exigidas para o enfrentamento da pandemia, tais como distribuição de alimentos, água, materiais de limpeza, 

planejamento de transporte e a realização de rastreamento diagnóstico e vacinação assim que esta esteja disponível. 
As aulas ficarão suspensas em todas as escolas até que sejam garantidas as condições seguras para que nenhuma criança 
ou adolescente se contamine e nem contaminem seus entes familiares. Durante o período, qualquer que seja sua duração, 
as escolas servirão de centro de controle em suas regiões de abrangência para monitorar o ensino à distância ou remoto 

das crianças e jovens. Para isso enviamos hoje uma Medida Provisória para a criação emergencial de Agentes 
Comunitários de Educação (ACE). Estes ACE trabalharão em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
vinculados ao SUS. Assim, pela primeira vez, no Brasil ACEs e ACSs colocarão a Educação e a Saúde trabalhando em 
conjunto para garantir as duas mais importantes políticas públicas do nosso país. Finalmente, a partir de hoje vocês 
verão chamadas sobre a evolução da pandemia, várias vezes ao dia, nas redes oficiais de rádio e televisão, inclusive, 
contando com a colaboração dos canais privados que dependem de pagamento de adesão. O governo brasileiro está 

também empenhado em transformar as redes sociais em canais de veiculação de informações para que o Brasil possa ser 
exemplo para o mundo no combate a esta pandemia que se aproxima rapidamente. Espero encontrá-los todos bem em 

suas casas e durante esse período de precaução de nosso país até que tenhamos controlado a pandemia comprometo-me 
a fazer pronunciamentos semanais, ou a qualquer momento, para colocá-los a par das medidas tomadas por um país que 

busca o respeito de si mesmo. E lembro, nunca utilizem medicamentos ou outras fórmulas mágicas que costumam 
aparecer nessas ocasiões, como foi na Gripe Espanhola que matou 6 milhões de pessoas no mundo.  

Muito obrigado e boa noite.           
■ ■ ■ 

 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum 

Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 


