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“Você já deve ter ouvido,

Um nome esquisito,

Um tal de FAKENEWS,

Que o povo tem falado,

Na TV, internet e no rádio,

E em nossa língua,

Nada mais é que a notícia falsa, o boato.

Você tem um tempinho,

Para prosear?

Não pare de ler agora,

Pois unas coisas verdadeiras,

Nós precisamos te falar.

Prepara o juízo,

Para umas informações processar.

Fakenews é uma expressão inglesa,

Que trouxeram para a língua Portuguesa,

Através das redes sociais,

Lugar que é virtual,

Mas a gravidade da mentira,

Traz prejuízos reais.



De um tempo pra cá,

Formamos opinião,

Pelo celular que está na palma da mão,

Esse também controla,

Nosso tempo e emoção,

Ajuda muito a nossa vida,

Mas pode ser meio de perdição.

Nem todo mundo que um post inventa,

Tem boa intenção,

Muitos são pagos por pessoas,

De muito mal coração,

Que usam a força do dinheiro,

Para difamar e causar confusão.

A pessoa que te mandou uma informação,

Que era falsa,

Talvez não teve a intenção,

Mas contribuiu com uma rede de robôs,

Que está a serviço de um malfeitor.

Mas ainda bem que você desconfiou.





“Mesmo que no celular,

Você receba uma imagem que esteja,

Uma pessoa conhecida,

E diga que ela está desaparecida,

Ou que fez uma coisa maldita,

Eu peço a vossa senhoria...

Franza a testa e duvida.

A mentira não vem como coisa feia,

Ela sempre é sempre muito bem elaborada,

Com fotos falsas,

E umas palavras editadas,

Dizendo o que fulano falou,

Botando palavra na boca errada.

As vezes usam uma noticia de uma época,

Para de maneira maldosa ser usada,

Conferir a fonte da informação,

E a data publicada,

Vai te fazer cada vez mais,

Uma pessoa esperta e letrada.



Mas se eu receber uma noticia falsa,

O que devo fazer?

Perai que com umas dicas,

Bem facinha eu vou te indicar,

Vai no google e escreva a mesma noticia,

E depois em pesquisar.

Tem mais uns sites que pode te ajudar,

A derrubar as mentiras,

E assim desgraça não disseminar,

Agencia Lupa, E-Farsas, fato ou fake,



São sites que foram criados,

Para derrubar esses malditos boatos.

Se só eu fizer isso?

O mundo eu vou mudar?

Como fica a minha tia,

Que no grupo do whats da família,

Quase todo dia é um carga de noticias,

Que difama à revelia.

A sua parte deve ser feita,

Mesmo que comece uma grande trêta,

Mostre com sites verdadeiros,

Que ela está sendo lesada,

Pois está fazendo trabalho sujo,

Sem ao menos ser remunerada.

Nesse tempo de pandemia,

Abriram as portas,

Da fábrica da mentira,





Primero foi a cloroquina,

Que seria a cura,

Para moço, velho e menina.

Outros infeliz da costa ôca,

Inventam que são médicos,

Falando bonito em aúdios,

Receitando remédios,

Até chá de boldo,

Curava tomado de modo correto.



A única maneira segura,

Para combater o corona vírus,

É quando surgir a vacina,

Aí o mal terá cura,

E o distanciamento social é 

É a melhor propositura.

Mesmo que o comércio reabra,

E mande ofertas de festejos,

Segura mais um pouco,

Esse reprimido desejo,

Vai ganhar de brinde na aglomeração,

Um passaporte para ir para o caixão.

O auxilio emergencial,

De muitos foram negados,

Outros ainda em análise,

Por problemas burocráticos,

Principalmente os dos mais necessitados,

Que desse valor, 

Para comer era tão esperado.



Em qualquer dúvida você tiver,

Sobre auxílio do governo,

Não entrem em links que mandam,

Dizendo que é rápido e certeiro,

Procure o CRAS da sua região,

Que é o caminho verdadeiro.

Segure na mão,

De quem quer te ajudar,

Pois essa fase difícil,

Iremos superar,

Onde a verdade prevalece,

A mentira há de se acabar.
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