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Depois de várias tentativas o nosso reporter , #PROFESSORSAÚDE
conseguiu uma entrevista exclusiva com o vilão CORONAVÍRUS, 

acompanhe e ficará surpreso com as revelações...

[#ProfessorSaúde] Começo essa entrevista lhe perguntado seu nome e família? 
[CORONAVÍRUS]  Meu nome é CORONAVÍRUS e faço parte da família CONVID-19, 
recebi esse nome por ser muito parecido com uma coroa.

[#ProfessorSaúde] Fale-nos um pouco de sua História ? 
[CORONAVÍRUS]  Meu primeiro surgimento foi em 1937, mas em 1965 que  fui 
descrito como vírus e recebi esse nome, fiquei muito tempo nas trevas e em 
dezembro de 2019, resolvi sair pelo mundo causando transtorno. 

[#ProfessorSaúde] Você tem outros irmãos? 
[CORONAVÍRUS]  Sim, os mais conhecidos são alpha coronavírus 229E e NL63 e 
beta coronavírus OC43, HKU1... e alguns que não posso revelar nessa entrevista, 
mas que você pode descobrir pesquisando na internet. 

[#ProfessorSaúde] Qual tempo do ataque ? 
[CORONAVÍRUS]  Bem, meu ataque vai de 2 a 14 dias, é o período que vocês 
humanos chamam de incubação, para então aparecer os primeiros sintomas. 

[#ProfessorSaúde] Quais as armas que usa no teu ataque ? 
[CORONAVÍRUS]  Por questão de segurança, vou revelar apenas algumas:  O 
toque do aperto de mão é a principal forma de contágio,  Gotículas de saliva, 
Espirro, Tosse e Catarro e objetos ou superfícies contaminadas como celulares, 
mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computador etc.

[#ProfessorSaúde] Quem são suas principais vitimas? 
[CORONAVÍRUS] Pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, 
como diabetes e doenças cardiovasculares, mas se os mais novos também 
facilitarem, eu ataco!
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[[#ProfessorSaúde] Como o ser humano, percebe que foi atingido por você ? 
[CORONAVÍRUS] Começa a ter Febre, Tosse, Dificuldade para respirar e entre 
outros sintomas gripais.

[#ProfessorSaúde] Fale-me das tuas viagens pelo Mundo ? 
[CORONAVÍRUS] Comecei pela China, estive na Europa onde consegui aumentar 
muito minha família, estou tentando visitar todos os continentes. 

[#ProfessorSaúde] E o Brasil ? 
[CORONAVÍRUS] Falaram-me de muitos lugares bonitos, pontos turísticos e 
aglomeração de pessoas, eu adoro isso. 

[#ProfessorSaúde] Algum lugar em especial que deseja conhecer ? 
[CORONAVÍRUS] Sim, nas minhas viagens, me falaram de Caçador, então resolvi 
visitar, mas cheguei aqui encontrei ruas vazias, escolas sem alunos, todos em 
suas casas, NÃO FUI BEM RECEBIDO, estou de partida, mas a cidade é bonita, vi 
o Parque Central, a nova pista de Skate, Catedral e o Museu do Contestado.

 [#ProfessorSaúde] Planos para futuro ? 
[CORONAVÍRUS] Não posso revelar, mas se as pessoas não adquirirem hábitos 
simples de higiene e cuidados de contato... EU VOLTO....

[#ProfessorSaúde] Seus principais inimigos ? 
[CORONAVÍRUS] Água,  sabão e o álcool em gel 70%.

Observando que o CORONAVÍRUS, estava ficando irritado, querendo fugir, fiz 
minha última pergunta...

[#ProfessorSaúde] Para finalizar está entrevista, qual sua mensagem final ? 
[CORONAVÍRUS] Quero dominar o mundo, mas não está sendo fácil, pois as 
pessoas então no movimento “#FiqueEmCasa”, tenho dito...

Agradecido a você que 
acompanhou essa entrevista e 
espero que faça sua parte no 
Combate e expulsão desse 

vírus da nossa querida  
CAÇADOR.


