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VEREADOR FARID GERMANO FILHO (DEM) – Comunicação de Líder: Sra. 

Presidente, vereadores, Ver.ª Mônica, demais presentes no plenário; eu, ontem, fui 

chamado de mentiroso por propagar fake news a respeito da Marcha da Maconha. A 

Marcha da Maconha, que está marcada para o próximo sábado, não é fake news. Eu não 

sou mentiroso não, eu tenho 34 anos como jornalista, honro-me muito com a minha 

profissão, tenho muito orgulho da minha profissão, de ser jornalista diplomado, acho que 

o diploma é fundamental para a criação de jornalistas, e não qualquer um sendo 

jornalista. Lamento que o vereador que disse que se tratava de fake news, e que eu 

estaria propagando fake news não esteja presente aqui neste momento, porque eu queria 

dizer para ele que não é fake news, não. No momento em que se vê um vídeo, que 

viralizou, não somente no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre, mas no Brasil, da 

Sra. Luciana Genro, que talvez queira mídia, esteja necessitando de mídia, propagando 

ela, sim, uma caminhada absolutamente inútil, que não leva absolutamente a nada, muito 

antes pelo contrário, porque a droga, a maconha, ela é ilícita e usa uma fachada, da 

vereadora Marielle, que faleceu, que foi morta há dois anos, para tratar da questão de 

uma marcha que vai ser realizada no domingo, às 16h20min, e isso foi falado no vídeo, 

que não é fake news. Ou vão me dizer que o vídeo foi editado, que o vídeo foi montado e 

que não se trata da Sra. Luciana Genro? O vídeo é da Sra. Luciana Genro falando, 

convocando as pessoas para estarem na Redenção.  

Pois, minhas amigas e meus amigos, ilustres vereadores e vereadoras, telespectadores 

da TVCâmara, estamos vivendo uma verdadeira pandemia. A ONU, Organização das 

Nações Unidas está tratando o coronavírus como pandemia.  

Então, que se trate não de uma marcha da maconha. Nós tivemos hoje aqui na Tribuna 

Popular, na abertura dos trabalhos desta Casa, o dia Mundial das Doenças Raras, que se 

faça, então, uma caminhada pelas doenças raras, que se faça uma caminhada pelas 

crianças; que se faça uma caminhada pelos idosos; que se faça uma caminhada por 

medicamentos, que são caríssimos e que o governo teria obrigação de ceder às pessoas 

que não têm condições de comprar, e não os cede; que se façam caminhadas úteis e não 

inúteis, e fica aqui, Sra. Presidente, um apelo às autoridades para que no sábado, a 

Redenção, que é tão frequentada por famílias, por crianças, que lá vão andar de bicicleta, 

que lá vão jogar futebol, que lá vão brincar, que lá vão se divertir, vão visitar as feiras, 

enfim, que a Brigada Militar esteja presente, que a Polícia Civil, que o DENARC estejam 
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presentes, que a Guarda Municipal esteja presente, porque não é possível admitir que em 

Porto Alegre, uma capital que é tida como uma das melhores capitais deste País, possa, 

um grupo se orgulhar em ter a Marcha da Maconha. Por favor, gente, tem tantas coisas 

muito mais importantes do que uma marcha que vá trazer apologia a essa droga tão 

desgraçada e que acaba destruindo famílias. Obrigado, Presidente. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 

 

 

 


