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1
Começamos nossa história
Com um certo Capitão
Que achava que podia
Governar nossa nação
Falava pouco e errado
Táoquei pra todo lado
Com pouca convicção!

2
No ano 2016
Depois de um golpe safado
A ex-presidente Dilma
Então perdeu o mandato
Foi assim que o Capitão
Golpista de ocasião
Transformou-se em candidato!

3
Pensava que da cadeia
Lula nunca sairia
E foi logo aprimorando
Sua incrível antipatia
Lula foi absolvido
Virou um sapo crescido
E ele uma verde gia!



4
Reformou a Previdência
Tornando-a mais “segura”
Levando o trabalhador
Para a rua da amargura
Agora se aposentar
É o mesmo que descansar
Debaixo da sepultura!

5
A reforma trabalhista
É outro ato imoral
Tem redução de salário
Inscrito no texto legal
Enquanto o cruel Ministro
Com seu sorriso sinistro
Torna o Brasil informal!

6
Sua privatização
Só tem gerado pobreza
Com a fortuna do Pré-sal
Levada na correnteza
A Eletrobras da energia
Vendida da noite pro dia
No balcão da esperteza!



7
Até nossa Petrobrás
Só por um triz se salvou
A BR Distribuidora
Foi vendida sim senhor!
Nem uma refinaria
Famosa aqui da Bahia
Da sua sanha escapou!

8
E sabem o que aconteceu?
A gasolina subiu
E todos os donos de carros
Foram à puta que os pariu!
Foi então que o presidente
Mais uma vez um demente
Mexeu no Auxílio Brasil!
 
9
Falou que o desmatamento
Só ele diminuiu
O INPE mostrou o contrário
E o mundo todo viu!
Bastante desinformado
Sem saber que estava errado
Na mesma tecla insistiu!



10
A burrice de Bolsonaro
É tão grande e colossal
Que ultrapassou as fronteiras 
Do seu pequeno quintal
Cada besteira falada
Logo, logo é transformada
Numa piada global!

11
Este é o nosso “Bolsonaro”
Capitão ignorante
Quando fala não diz nada
Parece voz de berrante!
Seu ministro da economia
Sem noção e serventia
Manda nele a todo instante!

12
Bolsonaro governava
Sem saber o que fazia
Para onde lhe mandavam
Prontamente ele ia!
Era tanta continência
Em troca de Vossa Excelencia
Que quase acabava o dia!



13
Que a Covid ia chegar
Todo mundo já sabia
Era preciso correr
Contra o tempo todo dia
Planejar a vacinação
Vacinar a população
Com presteza e energia!

14
O ano é 2020
Bolsonaro a governar
A COVID se alastrando
E começando a matar
Milhares de brasileiros
Mulheres, filhos, parceiros
Sem terem a quem apelar

15
Bolsonaro abria a boca
Pra negar a pandemia
- “Pandemia, coisa nenhuma”!
Era o que ele dizia
- “É só uma gripezinha
- Igual a da minha vizinha”
E nada, nada fazia!



16
Então o vírus chegou
E foi identificado
Por Covid-19
Já foi logo  apelidado
Começava a pandemia
Bolsonaro se escondia
Do povo contaminado!

17
O Ministro da Saúde
Sempre desprestigiado
Parecia um ventríloquo
Quando era entrevistado
- “Vamos comprar Cloroquina
- Juntar Ivermectina
- E aguardar o resultado”!

18
O resultado era um só
Milhares de infectados
Jogados nos hospitais
Que nem uns pobres coitados!
Ninguém assumia a culpa
Pra tudo havia desculpa
Menos para os resultados!



19
Enquanto isso na Europa
Só se comprava vacina
Negando a eficiência
Dessa tal de Cloroquina!
Seus ministros da saúde
Bem cheinhos de atitude
Procuravam a Medicina!

20
O cientista Bolsonaro
Com sua crença divina
Pediu a um outro ministro
Que comprasse Cloroquina
Dizia ser eficaz
Em menino, velho e rapaz
Em mulher, velha ou menina!

21
Mas nada funcionava
No nosso imenso Brasil
Um ministro general
E um Presidente senil!
Tudo o que o vírus queria
Para virar pandemia
Em pleno mês de abril!
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24
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25
O povo contaminado
Sem saber o que fazer
Parecia um formigueiro
De formigas a correr
O jornal da televisão
Só mostrava confusão
Era triste de se ver!

26
Agindo feito malandro
Bolsonaro se escondia
Seu Ministro da Saúde
Nem sabia o que fazia
A tragédia acontecendo
Mais brasileiros morrendo
Dia e noite, noite e dia!

27
Enquanto isso em Brasília
Mais um ministro caía
E o governo Bolsonaro
Negando essa pandemia!
Era o conto do vigário
De um Presidente ordinário
Que nem sequer presidia!



28
E toda a Europa comprando
Vacinas em profusão
A Índia até produzia
E vendia pro Japão!
E o Brasil da Cloroquina
Cumpria sua triste sina
De rei da corrupção!

29
Ao ver o povo morrendo
Em plena televisão
Bolsonaro resolveu
Apelar para a nação
Posou na fotografia
De cara limpa e vazia
De Cloroquina na mão!

30
Enquanto isso a Covid
E seu vírus violento
Se espalhava nos espirros
Levados até pelo vento!
E os ministros da saúde
Tomavam a mesma atitude
Do presidente jumento!



31
Bolsonaro então resolveu
Enfrentar a pandemia
Mas era tarde demais
Todo mundo já sabia...
Aí resolveu apostar
Em vacinas pra comprar
Tudo da noite pro dia!

32
Quando foi para o mercado
E vacinas procurou
Os preços já tinham subido
A concorrência aumentou!
O país pagou mais caro
Por culpa de Bolsonaro
E o Brasil se lascou!

33
Com esse preço aumentado
E o mundo necessitado
O aumento da produção
Era lento e demorado
O Brasil demorou demais
E quando correu atrás
Foi tristemente humilhado!



34
Na compra dessas vacinas
Foi tanta corrupção
Que criaram uma CPI
Pra saber a situação
Era só depoimento
Prestado a todo momento
No rádio e televisão!

35
Teve um médico safado 
Que tomava Cloroquina
Dizendo ter se curado
Dessa virose inquilina
Taxado de mentiroso
Teve um final desastroso
E foi desmoralizado!

36
Funcionário corrupto
Empresário mentiroso
Tudo isso ia deixando
Nosso povo desgostoso
E em Brasília, que tal?
Governo super normal
Presidente ambicioso!



37
Uma arma importante
Da moderna medicina
O Instituto Butantã
Onde era feita a vacina
Com tantos meses de atraso
Negligência e pouco caso
E uso de Cloroquina!

38
Eram as mortes por Covid
Uma triste sensação
Filmados pelos coveiros
Da nossa televisão
Eles nem sequer sabiam
Os nomes dos que morriam
Nesta triste condição!

39
Quantos brasileiros mortos?
São mais de seiscentos mil
Bolsonaro inaugurando
O Cemitério Brasil!
Receitava cloroquina
Cumprindo sua triste sina
De Presidente imbecil!



40
Enterrados feito bichos
Sem missa nem oração
Aqueles coitados eram
Os párias dessa nação!
Essa nação tão sofrida
Pelo governo suicida
De um reles Capitão!

41
Quando eu vi o Bolsonaro
Dançando no São João
Parecendo burro manco
Com duas patas na mão
E o povo olhando “pra aquilo”
Sem noção e sem estilo
Era triste meu irmão!

42
Agora você já sabe
O que Bolsonaro fez
O seu mandato só teve
Burrice e insensatez
Lula aqui, Lula lá
Assim nós vamos votar
Sem nem contar até três!



43
Tivesse esse Bolsonaro
Cuidado e humanidade
Tudo aconteceria 
Dentro da normalidade
Quantas mortes evitadas
Quantas saudades poupadas
Sem muita dificuldade!

44
Nas vésperas da eleição
Depois de tanto mal feito
Bolsonaro ainda pensa
Que pode ser reeleito!
É muita cara de pau
A pretensão ilegal
Desse demente suspeito!

45
Bolsonaro ainda quer ser
Reeleito Presidente!
Fazendo o povo de besta
Para votar num demente
Por isso preste atenção
E na próxima eleição
Vote em Lula consciente!



46
Bolsonaro, Bolsonaro
Cuidado com a eleição
Xingar a democracia
É falta de educação!
Você devia pensar 
Toda vez que for falar
Em golpe contra a nação!

47
Bolsonaro quando fala 
Distribui ignorância
É só mentido pro povo
Que vive na mendicância
Em  2023
Ele irá para o xadrez
Logo na primeira instancia!

48
Presidente Bolsonaro
Vulgo “Capitao Corona”
No dia  2 de outubro
Com um sopro vai à lona
Lula vai massacrá-lo
E o povo vai mandá-lo
Se distrair lá na “Zona”!



49
Em 1º. de janeiro
A coisa será pior
Lula no caviar
E o Capitão no jiló!
E aquele golpe de Estado
Que ele havia planejado
Vai perder por W.O.

50
Numa tourada engraçada
Bolsonaro é o touro
Lula é o toureiro
De facão e chapéu de couro
Com o “miúra”caído
O toureiro é aplaudido
Pela multidão em coro!

51                                                                                                            
É o nosso povo inteiro
Com Lula pelo Brasil
Pois Bolsonaro não passa
De um 1º. de abril
Pra Lula tiro o chapéu
Obedecendo o coronel
Sem revólver, sem fuzil!



49
Pra Lula só interessa
É o apoio do povo
Pra impedir que  a serpente
Bote um segundo ovo!
Brava gente brasileira
Não faça outra besteira
Com Bolsonaro de novo!

50
Viva Lula pessoal
Viva o povo brasileiro
Viva a nossa Bahia
Que apoia o companheiro
É o nosso Lula Lá
É o Jerônimo cá!

51
Obrigado minha gente
Por ter tido paciência
Para ler este cordel
Com tanta benevolência
E a Bahia vai cantando
Com o povo alegre sambando
Com Lula sem violência!



52
Muito obrigado leitor
Pela sua paciência
De ler o nosso folheto
Com cuidado e consciência
Espero que tenha gostado
Do que foi dito e falado
Acerca da presidência!

FIM 
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