
Governador do PT_1 

AO EXCELENTISSIMO PROCURADOR DA REPUBLICA NA CIDADE DE SOUSA 

 

Fernando Júlio Perissé de Oliveira, brasileiro, casado, residente na Rua Isabel Leite 28, bairro 

Augusto Braga, Sousa, Paraíba, CPF 101171307-10, RG SSPPB 3804314, solicita a Vossa 

Excelência que solicite à Polícia Federal que apure a divulgação supostameente criminosa de 

Fake News pelos radialistas Ademar Nonato e Mario Gibson no Programa FM Alerta que vai ao 

ar de segunda-feira a sexta-feira' no horário de 12 às 15 horas, nos microfones da Rádio 104 

FM Sousa. 

 

Solicito também que seja apurada a responsqbilidade legal da Sra. Lúcia Coura, proprietária da 

referida rádio por permitir que esses supostos crimes sejas cometidos diariamente pelos 

microfones da emissora que dirige. 

 

Finalmente solicito que seja apurado se para praticar essas ações supostamente delituosas os 

referidos radialistas e/ou a Rádio 104 FM receberam alguma vantagem pecuniária por 

contratos e/ou veiculação de publicidade governamental ou de qualquer outro tipo. 

 

DOS FATOS 

 

O Estado de Direito no Brasil vem sendo ameaçado com a repetida divulgação de Fakes News, 

como já foi constatado por uma CPMI e atualmente é objeto de uma invrstigação no STF e um 

inquérito na Policia Federal. 

 

Mais recentemente as Fakes News tem tido como objetivo provocar o descrédito das 

recomendações da OMS para o enfrentanento ao Coronavírus e as açõ dos governos estaduais 

e municipais para implementá-las. 

 

Para atingir esse nefasto e criminoso objetivo, procuram desacreditar os numeros oficiais com 

uma enxurrada de Fake News dando a falsa ideia de que seriam inflacionados pelos órgãos 

estaduais e munixcipais com o objetivo de derrubar o Presidente e ampliar os volumes de 

recursos repassados pelo governo federal. 

 

Com isso induzem uma parte da opinião publica a subestimar a pandemia e a relaxar em sua 

prevenção, colocando em risco a vida de toda a população e, ainda, ameaçando o Estado 

Democrático de Direito no Brasil. 

 



Na cidade de Sousa os radialistas Ademar Nonato e Mário Gibson tém divulgado matérias que 

supostamente seriam Fakes News, distribuídas pelo chamado Gabinete do Ódio, hoje sob 

investigação do Congresso Nacional', STF e Policia Federal. 

 

Isso poderá ser constatado nas gravações daa ultimas edições do Progama FM Alerta, onde 

uma longa série de supostas Fake News foi divulgada. 

 

O modus operandi que utilizam nessaa atividades supostamente criminosas poderá ser 

observado nesse trecho de programa levado ao ar no dia 30 de abril de 2020, cujo arquivo de 

áudio anexamos e apresentamos sua degravação a seguir. 

 

Início da degravação 

Ademar Nonato - E tem uma coisa Mário, ontem o Ministro Paulo Guedes anunciou que 

poderá liberar 130 biliões para governadores e prefeitos espalhados por esse Brasil afora. E aí 

agora, agora que eles vao deitar e rolar. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver aí un 

vídeo do governador da Bahis conversando com a Prefeits de uma cidade... 

 

Mário Gibson - Eu vi. 

 

Ademar Nonato - ...pedindo para aumentar o numero de pessoas contaminadas na cidade... 

 

Mario Gibson - Só faltou implorar... 

 

Ademar Nonato - Só faltou implorar e a Prefeita... 

 

Mario Gibson - ... e a Prefeita levando' levando na conversa e lá... 

 

Ademar Nonato - E o governador que é do PT, né Mario' eu não sei se aquilo procede, tem o 

vídeo, né... 

 

Mario Gibson - Tá o video lá, ele mesmo falando, né...conferência e tudo' né... 

 

Ademar Nonato - Ele pedindo para aumentar o número de pessoas contaminadas' é que é pra 

vir mais dinheiro do goverrno federal... 

 



Mario Gibson - Quer dizer que estão brincando mesmo, que a coisa é séria todo mundo sabe, 

mas tem alguns que aproveiitam porque quanto mais (intelegiivel) mais posiibilifades tem de 

buscar recursos 

Termiino da degravação 

 

Pelo que depreende desse dialogo, o governo federal estaria fazendo a sua parte, mandando 

os 130 bilhões de reais para estados e municípios. Mas prefeitos e governadores iriam "deitar 

e rolar" com esse dinheiro. E para para arrancar mais dinheiro público estariam fraudando os 

dados sobre a pandemia.. E para provar isso, comentam sobre um video que está circulando 

nas redes, onde apareceria o governador da Bahia - do PT - praticamente implorando a uma 

prefeita para aumentar o número de vitimas em seu municipio. 

 

Ocorre que essa história que, em um momento difícil em que vivemos, deve ter dispertado 

indignação e até mesmo ódio em muita gente que a ouviu narrada na rádio, é totalmente 

mentirosa. Uma Fake News. 

 

E os radialistas Ademar Nonato e Mario Gibson tiveram 48 horas para descobrir isso, pois os 

diversos institutos de monitoramento de mídia já inhaam mostrado dois dias antes do 

programa ir ao ar que tudo era falso.  

 

A gravação existe, mas em nenhum momento o governador solicitou que a prefeita fraudasse 

dados sobre a pandemis no seu municipio. Ele apenas explica que critérios a Prefeita deceria 

usar para estimar as necessidades que deveria ter no futuro. 

 

⁰Se Ademar Nonato e Mario Gibson tivessem tido o minimo cuidado de vcerificar a veracidade 

da gravação nos institutos de verificação dee midia, teriam constatado que ela faz parte de 

uma sequência de Fake News que procuram atingir os governadores que adotam uma posição 

diferente da adotada pelo Presidente Jair Bolsonaro, conforne conata dos diversos relatorios 

puublicados. 

 

Aliás uma seqüência de Fakes News em sua maioria reproduzidas por eles no programa FM 

Alerts. 

 

Bastava que ticessem digitado o titulo do vídeo no Google e em segundos teriam acessado 

esses relatórios que restabelecem a verdade dos fatos. 

 

Apesar de conhecerem esses instrumentos, investiram contra o Poder Executivo Estadual e 

Municipal de todo o país, acusando de corrupção Governadores e Prefeitos de forma 

indiscriminada e caluniosa, usando para isso uma prova claramente forjada. 



 

Se tivessem tido, pelo menos, o cuidado de analisar o conteúdo do vídeo antes de comentá-lo, 

teriam visto que em nenhum momento o Governador da Bahia comete o crime que ambos o 

acusarqm caluniosamente pelos microfones de uma emissora de rádio' ouvida numa grande 

região do Sertão Nordestino. 

 

A facilidade com que poderiam evitar desinformar seus ouvintes e a freqüência com que 

supostamente o fazem, nos induzem a solicitar a investigação da conduta desses radialistas e a 

possibilidade de estarem recebendo algum tipo de vantagem para agirem dessa forma 

supostamente delituosa. 

 

Fernando Julio Perisse de Oliveira 

fernandoperisse@hotmail.com 

Tel. 83 99146 3773 

 

Links 

Vídeo "A casa caiu!!! Rui Costa foi filmado sem saber! Gocernador da Bahia manipula numeros 

do Corona" 

https://youtu.be/Nq_v7IaqbDU 

 

 

https://www.boatos.org/politica/rui-costa-governador-bahia-prefeita-porto-seguro-invente-

200-casos-coronavirus.html 


