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A cartilha informativa sobre o novo 
coronavírus, idealizada em forma de cordel 
para o público jovem, tem como objetivo 
esclarecer de forma dinâmica sobre a 
COVID-19. No contexto atual de pandemia, 
ainda existem dúvidas e os cuidados 
precisam ser reforçados. 
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Deste modo, o material demonstra 
a preocupação dos e das jovens 
em contribuir com o acesso e a 
disseminação de informações.

O Ministério da Saúde e demais órgãos 
públicos ligados à saúde orientam o isolamento 
social para conter a disseminação do vírus. 
A cartilha destaca a importância dessa 
medida de proteção, assim como reflexões 
e orientações referentes aos cuidados com a 
saúde mental e emocional, visando a promoção 
do bem-estar de todas as pessoas. 



O novo coronavírus chegou aqui no estado
Não é motivo pra pânico, mas é bom ficar ligado
Investir na prevenção e ser bem disciplinado
Fique atento, vou dizer como é a precaução
Pra o novo coronavírus, preste muita atenção
Se você fizer o certo, ele não lhe pega, não
Lave as mãos bem lavadas, com detergente e sabão
Use também álcool em gel para a higienização
O vírus perderá forças para a proliferação
Fique em casa, não se exponha. Evite aglomeração
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Respeite a quarentena, siga a orientação
Cada um faz a sua parte e evita a infecção
Se você tiver com tosse ou então dor de cabeça
E sem poder respirar, não se avexe
Procure logo um médico antes que o problema cresça
Unidades de Saúde farão o acolhimento
Os profissionais de plantão vão te dar atendimento
E exames pra descobrir a natureza do evento
O novo coronavírus é uma calamidade
Mas nosso Brasil tá unido e vai mostrar capacidade
De banir a pandemia aqui no nosso país



Esse meu recital 
Fala de um tal Coronavírus 
Ôh bixinho infernal 
Vêi com tudo esse danado 
Trouxe mortes por acaso 
Trouxe grande rebordorna 
Nos países e estados
Uma família de vírus infelizes
Vem fazendo cicatrizes 
Parecidas com ebola 
Infecções respiratória
Tosse e falta de ar
Já não posso aguentar
Ouvir o povo falar
Nada de ir farriar
Mas esse vírus é bem forte
Veio o H1N1
Logo veio o H2N3
E confesso pra vocês
Tudo que ele envolve 
É esse novo formato
A Covid-19
O vírus é invisível 
Nem anda e nem avôa

A única coisa que eu sei
que esse vírus não é rei
Mas parece uma coroa
O governo nos promete um tal remédio 
Parece até mistério 
Que ninguém vê se é real
Não tem nem no hospital 
Se for pra nos dar remédio 
Que seja sem fazer mal
Os sintomas desse vírus
São um pouco assustadores 
Espirros, espirros e espirros
Vai, meu filho, cubra a boca
O vírus é danado mermo
Veio como um veneno
No balanço desse vento 
Não trouxe nenhuma alegria 
O que trouxe minha fia 
Foi, sim, bastante lamento
Só temos uma coisa a fazer 
Batalhar e se proteger 
Para a Covid não vencer 
Uma coisa digo a você
Ela existe, só que ninguém vê
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O cordel veio rimar, mas uma luta a clamar. 

A COVID-19 está a assustar, mas as proteções 
eu vou tomar.

Eitaaaa! vírus retado, tirou o cheiro no cangote, 
tirou o abraço. 

Mas como o Nordeste é mais arretado, 
estamos nos prevenido, escute bem esse recado.

Lavando as mãos com água e sabão, 
nós não descuida, não.

O Nordeste é criativo, com todas 
as ferramentas, ativo.

Corona, nós não vamos te aceitar, desse mundo 
você vai ter que se mandar.

Preste muita atenção, com esse vírus 
não se brinca, não, através desse cordel, 
vê se pega a visão. 
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Em tempo de quarentena
Vou falar de um viruzin arretado
Mas num é que se espalhou pelo mundo inteiro o danado?
Tá no interior, na capitar, até lá pelas bandas dos emilhados
Tô de cuca fervendo com as artimanhas desse ousado
Mandou pro céu o meu amigo véio Lau
E o bacurim da dona Tudinha que até hoje, 
tadinha, num dispero tremendo, tá passano mar
Mas esse mardito num perde por esperar
Vou armar uma arapuca e dele vou mangar
Os dotô falô que tem que lavar as mão e que tem que ser com água e sabão
Mas num é que isso tá ficando bão?
E ainda tem um tar de arco em jer
Que dá um frescozin nas mãos, imagina nos pé
Por isso um cabra arretado e tinhoso assim como eu
Vou segui os conseiu do dotô e ficar em casa
Vou cuida da minha muié e dos meus fi
Pro danado não entrar aqui em casa
E se teimar em aparicê, seu danado,
Peia pa dez tu vai cumê sozinho
Já convenci os vizin de ficar em casa
E você, seu corona danado,
Tu vai é morrer sozin.
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