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06/05/2021 - Em entrevista à CNN, Ricardo Barros criticou a ANVISA e afirmou que o 

uso de máscaras é contestável. 

 

 

Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=dswAcpypbvM   

 

12/06/2021 – À Rádio Bandeirantes, fez defesa do tratamento precoce, criticou o 

isolamento horizontal e afirmou que o relatório da CPI já estava pronto antes dela 

começar 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2mZrZxRYQ7w&ab_channel=R%C3%A1dioBandeirantes 

21/06/2021 – Em entrevista para UOL defendeu a imunidade de rebanho, afirmou que a 

tese não define assassinato em massa e sim o cumprimento de um objetivo. 
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Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/06/21/ricardo-barros-lider-do-governo-na-camara-e-

entrevistado-nesta-3-as-10h.htm 

 

- Deputado Federal Osmar Terra 

Durante a pandemia defendeu teorias negacionistas, sendo contrário 

ao isolamento social e propagando o chamado “isolamento vertical” em 

desacordo com a comunidade científica. Levantamento do site Aos Fatos mostra 

que Osmar Terra é o congressista que mais publicou fake news sobre covid-19 no 

Twitter. 

18/03/2020 – Em seu Twitter fez publicação afirmando que a covid-19 causará menos 

dados que a H1N1.  

 

Disponível em:  https://twitter.com/OsmarTerra/status/1240232194259537920 

 

18/03/2020 – Respondeu em sua rede social que sua previsão em relação à covid-19 era 

baseada em dados que teriam sido colhidos enquanto gestor durante o combate ao H1N1.  
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18/03/2020 – Em entrevista ao programa Palavra Aberta da TV Câmara fez a famosa 

previsão de que a pandemia de covid-19 causaria menos danos que a pandemia do H1N1  

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cAo0B4PqokA 

17/05/2020 – Comemorou uma suposta imunidade de rebanho em Manaus  

 

Disponível em: https://twitter.com/osmarterra/status/1262217924644868100  

 

25/05/2020 – Fez postagem em sua rede social com previsão de que não haveria segunda 

onda de covid-19 no Brasil 
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13/07/2020 – Em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, afirmou que não haverá 

segunda onda de covid-19 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mGDvj_wCZ4o  

04/06/2020 – Publicou no Twitter informação errada sobre o número de mortes “Nunca 

morreram mais de 1000 pessoas num único dia” 

 
Disponível em: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1268552151825035267  

06/06/2020 – Reafirmou que as mortes por covid-19 não ultrapassavam as mil por dia.   

 

Disponível em: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1269148851870580738  

 

Disponível em: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1269152467062792194  

 

15/07/2020 – Voltou a dizer que número de mortes segue sem ultrapassar as mil diárias.  
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Disponível em: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1283576197125943296  

 

 

Vale ressaltar que diferentemente dos dados apresentados em 

postagens de Osmar Terra, a média de mortes diárias já ultrapassavam mil em 

diversos dias desde maio de 2020, como mostra o portal da transparência e o 

SIVEP-Gripe. 

 
  

11/10/2020 - Criticou a forma de controlar a pandemia através da quarentena e 

lockdown.  

 

07/10/2020 - Postou carta contra medidas restritivas e endossando imunidade de rebanho 

assinada por 'Professor Bananas' e 'Dr Nomefalso', chamada de Declaração de Great 

Barrington que fazia defesa da imunidade de rebanho para redução da mortalidade. 
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12/10/2020 – Fez postagem afirmando que em Porto Alegre morreram menos gente em 

2020 durante a pandemia.  

 
Disponível em: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1315668199267074048  

 

27/10/2020 – Fez publicação afirmando que o Brasil, teve, em outubro de 2020, menos 

mortes que em outubro de 2019. 

 
Disponível: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1320987887631032320  
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27/10/2020 – Fez publicação prevendo que mortes no Brasil cairiam. Além disso, disse 

que isolamento social aumenta a mortalidade com base em um estudo falho de um 

professor da UFPE 

 
Disponível em: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1320995666970267648  

 

20/12/2020 – Em postagem no Twitter, negou a possibilidade de haver mutações, 

defendeu imunidade de rebanho e previu o fim da pandemia em semanas.  
 

 

 

Disponível em: https://twitter.com/osmarterra/status/1340670908504141825  

 

20/12/2020 - Passou a afirmar em redes sociais que a letalidade da covid-19 é de 0,27%, 

com base num estudo falho. Ele repetiu essa informação diversas vezes depois disso. 
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27/12/2020 - Defendeu imunização natural. Em reposta, imunologista explica que esse não 

era o caso do coronavírus e que havia risco de reinfecção. Osmar Terra ironizou a 

resposta dela. 

 

Disponível em: https://twitter.com/osmarterra/status/1343123825710522369  

04/01/2021 – Defendeu imunidade de rebanho e citou o caso de Manaus.  

 

Disponível em: https://twitter.com/osmarterra/status/1346104935436460032  

03/03/2021 – Afirmou que o isolamento social aumentou a chance de contaminação e que 

foi o responsável pelo surgimento da variante P1 em Manaus com base em estudo falho. 

Compartilhou um estudo clínico que tinha dados inconsistentes e falhas metodológicas.  

 
Disponível em: https://twitter.com/OsmarTerra/status/1366952011351150593  
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23/03/2021 – Fez postagem afirmando que a "Imunidade de rebanho vai acabar com surto 

antes de a vacina ter impacto". E repetiu que a letalidade do vírus era de 0,27%.  

 

 

- Ex-Deputado Federal Roberto Jefferson 

 

Preso por sua atuação em atos antidemocráticos, o ex-parlamentar 

trabalhou também pela disseminação de fake news na pandemia. Defendeu o 

tratamento precoce, questionou a origem da vacina e fez críticas ao processo de 

compra da Coronavac. Devido aos conteúdos divulgados em sua página, Roberto 

Jefferson chegou a ter contas suspensas pelo Twitter. 

 
11/06/2020 – Fez postagem questionando o processo de criação da parceria para a compra 

da Coronavac.  

 

 
 

06/12/2020 – Antes de seu Twitter ser retirado do ar,  fez postagem questionando a vacina 

e afirmando que ela poderia mudar o DNA das pessoas.   
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Disponível em: https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/artigo/2020/12/10/o-presidente-esta-nu 

 

 

15/09/2020 – Informou que estava com covid-19, e para tratar a doença estava fazendo o 

tratamento precoce com antibiotico, cloroquina, predsin e zinco. 

  

 

 

 

04/04/2021 – O Twitter apagou um vídeo em que afirmava: “Satanás quer fechar igrejas 

e impor o comunismo no Brasil. Deveria ser expulso com armas”. 
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02/06/2021 – Divulgou em seu Twitter suposto estudo em inglês para defender o uso da 

hidroxicloroquina.   

 

 

- Deputado Federal Carlos Jordy 

Durante a pandemia realizou várias postagens seguindo a linha de 

pensamento do Presidente Jair Bolsonaro, defendendo a cura da covid-19 por 

meio do tratamento precoce, questionou a obrigatoriedade da vacina e chamou 

por diversas vezes a Coronavac de “Vachina”.  

08/04/2020 – Fez postagem defendendo a cloroquina como “cura” para a covid-19.  

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1247942415480246278?s=20 

arquivado:https://web.archive.org/web/20210723223207/http://web.archive.org/screenshot/https://twitter.com/carlosjordy/sta

tus/1247942415480246278?s=20 
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12/08/2020 – Fez postagem defendendo a cloroquina, com cunho homofóbico. 

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1293606920201416709?s=20 

 

22/08/2020 - Compartilhou vídeo da Jovem Pan e afirmou que a China recomendava a 

cloroquina como tratamento para a covid-19.  

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1297197581387399169?s=20  

 

23/08/2020 - Afirmou que Jair Bolsonaro “sempre defendeu o tratamento precoce através 

da cloroquina''. Em postagem publicou vídeo com trecho da live do presidente de 

26/3/2020 sobre o assunto. 

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1297630916769132546?s=20  

 



 
 

712 

21/10/2020- Fez postagem comentando sobre a obrigatoriedade da “vacina chinesa”.  

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1319020426224349185?s=20 

 

 

 

24/10/2020 - Afirmou que Rodrigo Maia e Dória, que chamou de “Ditadoria”, queriam 

obrigar a vacinação dos brasileiros, compartilhou vídeo da Jovem Pan. 

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1320026812991328258?s=20 

 

27/10/2020 – Voltou a compartilhar em sua rede social vídeo da Jovem Pan, dessa vez 

para criticar ações do STF, que chamou de “totalitarismo da junta da toga”.  

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1321121347653799940?s=20 

 

08/12/2020 – Em sua rede social, Carlos Jordy compartilhou vídeo da Globonews sobre 

fala do Ministro Eduardo Pazuello respondendo a um vendedor da “vacina chinesa”.  



 
 

713 

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1336438739053252617?s=20 

 

09/12/2020 – Utilizou sua rede social para falar sobre a obrigatoriedade da vacina “eu 

tomo se eu quiser”.  

 

Disponível em:  https://twitter.com/carlosjordy/status/1336716762721767424?s=20 

09/12/2020 – Em resposta uma pessoa em rede social, defendeu o uso da cloroquina “off 

label”.  

 

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1336720600912572416?s=20 

20/12/2020 – Compartilhou vídeo da CNN sobre um único caso de reação alérgica grave 

de uma pessoa vacinada com Pfizer nos EUA e questionou quem no Brasil se 

responsabilizaria por casos do tipo.  
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Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1340723456221036544?s=20 

 

24/03/2021- Em postagem no Twitter noticiou que “grupo de médicos de peso sai em defesa 

da cloroquina contra covid-19” (vídeo). 

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1374702454940569602?s=20 

 

24/03/2021 – Fez postagem defendendo discurso pró-cloroquina de Nise Yamaguchi.  

 

Disponível em: https://twitter.com/carlosjordy/status/1387183818717736961?s=20  

 

- Deputada Federal Carla Zambelli  

Durante o curso da pandemia, defendeu o tratamento precoce, fez 

campanha contra o lockdown e isolamento social, defendeu a imunidade de 

rebanho, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e teve seu Twitter marcado 

como responsável por postagens que causavam desinformação em relação ao 

combate ao coronavírus.  Atuou como uma das mais engajadas na defesa das teses 

de Bolsonaro e chegou a mentir sobre a própria doença para fazer publicidade do 

tratamento precoce. 
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13/03/2020 - Durante entrevista, Carla Zambelli afirmou que não pode recomendar a 

apoiadores que fiquem em casa. 

 

 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/03/carla-zambelli-diz-que-nao-pode-

recomendar-a-apoiadores-que-fiquem-em-casa-no-dia-15.shtml 

13/04/2020 - Carla Zambelli em sua participação no UOL Debate, afirmou que parte da 

população brasileira já está imunizada contra o coronavírus, minimizando a doença.  

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5tlFqqZaL04  

28/04/2020 – Em notícia vinculada pelo Vice Brasil afirmou que gostaria de se infectar 

com o coronavírus e, caso se infectasse, tomaria cloroquina. 
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Disponível em: https://www.vice.com/pt/article/m7qma3/boletim-matutino-da-vice-280420  

30/04/2020 - Propagou boatos de que caixões de mortos pelo covid-19 estariam sendo 

enterrados vazios. 

 

Disponível em: https://archive.ph/j0Btu  

16/05/2020 – Afirmou que a missão de Pazuello era liberar cloroquina para uso desde o 

início dos sintomas da covid-19 

 

Disponível em: https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1261696469091921924?s=20  
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Disponível em: https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1261696303836389378?s=20   

 

22/05/2020 - Indagou em postagem no Twitter se a ciência estaria sendo tratada como 

“descartável” pela imprensa, de forma a gerar pânico na população durante a pandemia 

  

Disponível em: https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1263897231368826880  

 

10/06/2020 - Postou fake news em seu Twitter de que o Projeto de Lei de obrigatoriedade 

do uso de máscaras em locais públicos permitiria invasão domiciliar 

 



 
 

718 

Postagem da Câmara sobre o projeto de Lei.  

 

02/08/2020 - Defendeu o tratamento precoce durante fases diferentes. 

 

Disponível em: https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1290104662100606976?s=19  

 

26/08/2020- Afirmou estar curada da covid-19 com tratamento precoce e 

hidroxicloroquina, mas depois apagou a postagem do Twitter. 

 

28/08/2020 - Jornalistas do G1 descobrem que Carla Zambelli não teve covid-19. 
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17/12/2020 - Carla Zambelli duvidou da eficácia da vacina e provocou os ministros do 

STF. 

 

11/01/2021 – Em postagem na rede social, afirmou que o prefeito de Mirandópolis 

ofereceu à população kits de tratamento precoce da covid-19, com hidroxicloroquina, 

azitromicina, ivermectina, zinco e vitaminas C e D, conseguindo, assim, baixar o número 

de óbitos.  

 

 

 

16/01/2021 - Twitter marcou como enganosas postagens da deputada Carla Zambelli por 

espalhar desinformação. 

 

A postagem que a rede social considerou inapropriada mostrava uma pesquisa que foi 

compartilhada por Alexandre Garcia.  
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Disponível em: https://archive.ph/6eELe  

 

20/03/2021 – Postou que a retirada imediata do protocolo de tratamento precoce da rede 

de Saúde ocasionaria mais mortes. 

 

 

18/04/2021 – Continuou realizando postagens em defesa do tratamento precoce 

  

Disponível em: https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1383887391073574916?s=20  
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- Deputada Federal Bia Kicis  

Durante a pandemia criticou o uso de máscaras e fez campanhas contra a 

medida de proteção, defendeu tratamento precoce, fez críticas ao lockdown e 

postou fake news.  

 

17/08/2020 – Criou votação nas redes sociais contra máscaras de proteção contra a covid-

19.  

 

Disponível em - https://archive.ph/6sQNh  

 

18/09/2020 - Protocolou Projeto de Lei que retira o caráter compulsório do uso de 

máscaras, compartilhou a fake news de que máscaras não possuem comprovação 

científica do seu uso contra a covid-19, e afirmou que há “malefícios” em seu uso 

 

Disponível em: https://twitter.com/cristianobotafo/status/1307884409425719298?s=20  

 

08/10/2020 - Compartilhou fake news afirmando que lockdown como medida de 

contenção do covid-19 era ineficiente e “sem qualquer benefício para a sociedade como 

um todo”.  
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Disponível: https://twitter.com/Biakicis/status/1314202288588685318?s=20 

 

02/09/2020 - Apresentou PL para desobrigar a “vacina experimental” do covid-19. 

 

Disponível em: https://archive.is/34NHx 

 

13/09/2020 - Compartilhou novamente fake news quanto à morte de voluntário da 

Coronavac 

  

Disponível em: https://twitter.com/Boscardin/status/1327390164868542465?s=20  

 

02/12/2020 - Compartilhou fake news de que a vacina do covid-19 seria experimental e 

poderia afetar o DNA humano. 
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Disponível em: https://archive.is/zQX1o 

 

27/12/2020 - Comemorou a retirada do decreto de lockdown em Manaus, no Amazonas, 

dias antes de ocorrer a crise de falta de oxigênio na cidade. 

 

Disponível em: https://archive.ph/nNark 

17/01/2021 – Voltou a compartilhar fake news de que o STF teria proibido o governo 

federal de atuar na pandemia 

 

Disponível em: https://archive.ph/YZCTQ 
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26/01/2021 - Compartilhou fake news de suposto estudo afirmando que máscaras não 

possuem efeito positivo contra o coronavírus 

 

Disponíveis em: https://archive.ph/LHZl5 

 

26/01/2021 - Compartilhou fake news de que havia estudos que afirmavam que máscaras 

prejudicam a saúde 

 

22/03/2021 - Compartilhou vídeo instigando a população a não ficar em casa.  

 

Disponível em: https://twitter.com/Biakicis/status/1374183454296924161?s=20  

 

- Carlos Wizard Martins 
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O empresário e conheceu Eduardo Pazuello na Operação Acolhida em 

2018. Foi convidado em 2020 para assumir o cargo de Secretário de Ciência e 

Tecnologia do Ministério da Saúde. Durante a pandemia, agiu pregando o 

tratamento precoce, criticou medidas sanitárias, estimulou o descumprimento do 

lockdown ironizando mortos, atuou para gerar o apagão de dados do Ministério 

da Saúde e atuou para a compra de vacinas por empresas privadas. 

 

17/03/2020 - Wizard escreve texto onde critica presidente da República 

 

 

Disponível em: https://neofeed.com.br/blog/home/carlos-wizard-sobre-o-coronavirus-estamos-em-uma-guerra-porem-sem-

tiros-bombas-e-misseis/  

17/04/2020 - Pazuello convida Wizard para integrar o Ministério da Saúde 

 

 
 

 

21/04/2020 - Wizard é nomeado Conselheiro de Assuntos Estratégicos do Ministério da 

Saúde. 

 
Disponível em: https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/05/carlos-wizard-martins-e-nomeado-conselheiro-do-

ministerio-da-saude.html 

 

22/05/2020 – Em reportagem defende o uso do tratamento precoce no país.  
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Disponível em: https://www.poder360.com.br/brasil/em-2020-wizard-diz-ter-recebido-missao-que-iria-forrar-brasil-com-

cloroquina/  

 

02/06/2020 – Em matéria afirma que vai propor tratamento precoce ao Ministério da 

Saúde.  

 

Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/defensor-da-cloroquina-fundador-da-wizard-diz-que-recebeu-convite-

para-cargo-na-saude 

 

 

03/06/2020 - Ministério mudará orientação para que pessoa com sintomas de covid-19 

busque tratamento imediato, diz Carlos Wizard. O empresário completa: “Decidimos, o 

ministro (general Eduardo Pazuello) e eu, defendermos o tratamento precoce”.  
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Disponível em: https://www.reuters.com/article/saude-covid-19-ministerio-muda-idLTAKBN23A39X 

04/06/2020 - Wizard negocia aquisição de insumos para produção de cloroquina. 

“Vamos apostar 100%, seguir e defender a cloroquina. Esperamos que, nos próximos 30 

dias, possamos receber essa carga no Brasil”. 

 
 

04/06/2020 - Negociou com a Índia para a compra de insumos para a produção de 

cloroquina no Brasil pelo laboratório do Exército, ao custo de R$ 30 milhões.  

 

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/06/governo-federal-planeja-compra-de-10-toneladas-de-

materia-prima-para-cloroquina-por-r-30-milhoes-ckb0q5giy0023015nvilxcuvb.html 

 

05/06/2020 – Wizard declara que MS iria mudar a contagem de mortes por coronavírus, 

alegando existirem dados fantasiosos; “Tinha muita gente morrendo por outras causas e 

os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus 

municípios e nos seus estados, colocavam todo mundo como covid-19. Estamos revendo 

esses óbitos”. 

 
 

Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/ministerio-da-saude-vai-recontar-mortos-pela-covid-19-

porque-diz-ver-dados-fantasiosos.html 
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06/06/2020 – Na sequencia, Bolsonaro afirma que vai deixar de informar total acumulado 

de óbitos. 

 

 

07/06/2020 - Após anúncio do presidente de que não divulgaria números acumulados, o 

painel do Ministério da Saúde estava sem o número total de mortos. 

 

Disponível aqui: https://archive.is/GhuhU  

10/06/2020 - Após a má repercussão, o Ministério voltou a divulgar total de casos e 

óbitos. 

 
 

 

02/07/2020 – Em entrevista na TV Brasil, promove o tratamento precoce. Na ocasião, ele 

disse que liderou a formação de um "conselho científico" sobre covid-19. 
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02/07/2020 - Wizard formou grupo de "especialistas" para debater tratamento precoce 

e ainda tinha trânsito em Brasília. Os médicos que fazem parte desse conselho, que 

Wizard chama de excelências, são Nise Yamaguchi, Roberto Zeballos, Anthony Wong, 

Dante Senra, Cassio Prado, Luciana Cruz, Paulo Porto, José Vila e Rute Costa. 

 
Disponível em: https://neofeed.com.br/blog/home/carlos-wizard-abre-o-jogo-sobre-as-polemicas-e-a-nova-batalha-contra-a-

covid-19/ 

02/10/2020 - Criação da campanha “COVID-19 TEM TRATAMENTO SIM”. O site está 

fora do ar desde março de 2021.  

 

 
 

Disponível em: https://web.archive.org/web/20210307212439/https://covid-19temtratamentosim.com.br/  

 

O serviço de checagem do Estadão mostrou que as informações prestadas no site patrocinado 

por Carlos Wizard eram falsas. 

 

 
 

Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/site-engana-ao-afirmar-que-ha-consenso-medico-para-

tratamento-de-covid-19/  

 

 

03/10/2020 - Wizard foi um dos articuladores do Dia D contra coronavírus, que tinha 

como objetivo promover tratamento precoce. 
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06/10/2020 – Compartilhou em suas redes sociais matéria onde se identifica como “Mago 

da Cloroquina”.  

 
 

 

22/03/2021 – Participou de live junto com o empresário Luciano Hang, Emanuel Catori e 

Allan Excel, onde afirmavam ter 16 milhões de doses garantidas para compra. 

 
Disponível em: https://pipelinevalor.globo.com/mercado/noticia/hang-wizard-e-as-vacinas-de-alan-e-emanuel.ghtml 
 

 

 

 

- Ernesto Araújo 
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 Ex-chanceler do governo Bolsonaro, durante a pandemia além de atuar 

diretamente na compra de insumos para vacinas, aparece como responsável na 

troca de telegramas para permitir a fabricação e disseminação do tratamento 

precoce, através da cloroquina. Em suas redes sociais, chegou a chamar o 

coronavírus de Comunavírus, e foi acusado pelo Ministro Gilmar Mendes, do 

STF, de divulgar fake news em suas redes sociais. Recentemente, postou em seu 

Twitter que passaria a integrar o quadro de colunistas do Terça-Livre, com textos 

semanais.  

Ernesto era o ministro de Relações Exteriores durante o período em 

que a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) promoveu seminários e 

palestras com negacionistas e influenciadores bolsonaristas para atacar medidas 

de contenção da pandemia.  

 

 

22/04/2020 – Em postagem em sua rede social chama o Coronavírus e Comunavírus.  

 

 
 

 

06/12/2020 – Em sua rede social fez uma postagem sobre uma teoria da conspiração que 

diz que a pandemia do novo coronavírus teve origem em um complô das elites com o 

objetivo de controlar as massas.  
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04/10/2021 – Anuncia em rede social entrevista que deu ao Terça Livre sobre cenário na 

pandemia e que passaria escrever artigos semanais para o site.   

 

 
 

 

- Roberto Goidanich  

 

Durante o período da pandemia foi presidente da Fundação Alexandre de Gusmão 

– FUNAG, e realizou eventos e palestras negacionistas, inclusive como 

palestrante. Com ele, a Fundação se tornou um dos principais canais de 

divulgação de teses contrárias às medidas sanitárias adotadas ao longo da 

pandemia. 

01/05/2020 – Postagem realizada nesta data mostra a divulgação do evento no perfil 

oficial da FUNAG, que também realizava a transmissão ao vivo.  

 

 
Disponível em: https://twitter.com/FUNAGbrasil/status/1256211263157305348?s=20  
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- Onyx Lorenzoni 

 

Ministro do governo Bolsonaro é um dos defensores do tratamento 

precoce. Durante a pandemia tem disseminado conteúdo com desinformação e 

informações falsas ligadas ao lockdown, medicamentos e vacina.  

 

20/07/2020 – Testou positivo para a covid-19 e afirmou que estava fazendo o protocolo 

para tratamento precoce com ivermectina e cloroquina.  

 

 
 

24/07/2020 – No Facebook faz postagem em defesa do tratamento precoce com vídeo de 

depoimento sobre uso das medicações. 

 

 
 

Disponível em: https://fb.watch/v/9tPXQigz1/ 

 

21/10/2020 – Em postagem no Twitter exaltou a fala do presidente quanto à recusa da 

compra da vacina da China. 
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Disponível em: https://twitter.com/onyxlorenzoni/status/1319024434590732293?s=20 

 

17/01/2021 – Em postagem no Twitter compartilha link com notícia sobre o pagamento 

do governo federal para o desenvolvimento da Coronavac. 

 

 
 
Disponível em: https://twitter.com/ChristinaLemos/status/1351379937211592714?s=20 

 

18/03/2021- Em postagem no Instagram defende o tratamento precoce e o kit-covid-19.  

Faz ainda divulgação de matéria de um blog sobre o tema. 

 

 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CMkBYTwDoF9/ 
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22/01/2021 - No Twitter compartilha reportagem da Jovem Pan em defesa do tratamento 

precoce, o conteúdo foi marcado como informação enganosa pela rede social por conter 

dado falso.  

 
Disponível em: https://twitter.com/onyxlorenzoni/status/1352590167220088835 
 

 

19/03/2021 – Em postagem no Facebook volta a defender o tratamento precoce com 

vídeo de depoimento de paciente que utilizou protocolo de nebulização de 

Hidroxicloroquina. 

 
Disponível em: https://fb.watch/v/3avDwOD8P/ 

 

 

20/03/2021 – Compartilha vídeo em sua rede social, mostrando suposto resultado de 

melhora em paciente tratado com nebulização de cloroquina. Este vídeo foi deletado da 

conta após denúncias.  
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23/03/2021- Em vídeo disponível no YouTube com entrevista ao Programa Pânico, 

defende o tratamento precoce e critica medidas de restrição. Afirma que o tratamento 

precoce é eficaz em 75% dos casos de covid-19. 

 

 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lL0PlfUfxzc&ab_channel=P%C3%A2nicoJovemPan 

 

 

26/03/2021 – Em entrevista, Onyx diz que lockdown não funciona porque insetos podem 

transportar o vírus; “Muitos ainda insistem em uma ferramenta chamada lockdown que 

já está provado por várias experiências no mundo que ela é ineficiente. E por que ela é 

ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas o passarinho, o cão de rua, 

o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto se locomovam? Alguém consegue fazer o 

lockdown dos insetos? É obvio que não. E todos eles transportam o vírus”. 
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Matéria disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/26/sem-evidencias-onyx-diz-que-

lockdown-nao-funciona-porque-insetos-podem-transportar-o-virus-especialistas-rebatem-afirmacao.ghtml  

 

 

27/03/2021 – Em postagem no Facebook, compartilha áudio em defesa de médico que 

receitou medicamentos da mesma classe da Proxalutamida a pacientes intubados. 

 
 
Disponível em: https://fb.watch/7DxEGnyXHw/ 

29/03/2021 – Durante evento do governo Federal, defende o tratamento precoce e faz 

críticas ao lockdown.  

 

 
 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H4gwC1cJDLk&ab_channel=UOL 

 

 

29/03/2021 – Em postagem no Twitter defende o tratamento precoce e volta a criticar o 

lockdown com link para vídeo de entrevista com infectologista no Pânico na TV. 

 

Disponível em:https://twitter.com/onyxlorenzoni/status/1376485645846208515?s=20 
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06/04/2021 – Em postagem no Facebook crítica o lockdown com trecho de vídeo de 

entrevista concedida à Band News. 

 

 
Disponível em: https://fb.watch/6Vm7MJsX_e/ 

 

 

07/04/2021 - Em postagem no Facebook volta a defender o tratamento precoce. Faz 

divulgação de evento: Chapecó Vencendo a covid-19. 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/onyx.lorenzoni/photos/a.749293308436367/4394409440591384/ 

 

14/04/2021 - No Facebook faz críticas ao lockdown e mostra mais uma vez a favor do 

tratamento precoce com link para vídeo de entrevista concedida ao Jornal da Manhã da 

Jovem Pan. 
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15/04/2021 - Foi desmentido ao vivo por âncora da CNN ao defender o tratamento 

precoce contra a covid-19 e teve ainda um bate-boca ao falar sobre as mortes pela 

doença no Brasil. 

 

 
 

Disponível em: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ministro-de-bolsonaro-e-desmentido-por-ancora-da-cnn-e-

discute-ao-vivo-55493  

 

 

9.5.4 - Sites de desinformação – núcleo de produção e disseminação  

 

A disseminação de desinformação na pandemia contou com uma 

rede estruturada de sites e veículos de comunicação. Além de trabalharem para 

dar suporte às teses do presidente Jair Bolsonaro, esses meios publicaram e 

impulsionaram centenas de notícias com dados falsos, estudos desmentidos, teses 

conspiratórias. Um desserviço ao Brasil que precisa ser apurado pelos órgãos 

judiciais.  

Dados do Google AdSense que constam em levantamento feito pelo 

Ministério Público Federal encaminhado à CPI apontam que alguns canais no 

YouTube com perfis bolsonaristas receberam cerca de US$ 1,1 milhão em 
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monetização dos vídeos pela plataforma. Na tabela a seguir é possível perceber 

que um dos investigados monetizaram aproximadamente meio milhão de dólares 

em pouco mais de dois anos, divulgando conteúdos pró-governo Bolsonaro, 

enquanto dois outros receberam no mesmo período trezentos mil dólares. Entre 

os canais mais lucrativos, estão o Folha Política (mais de US$ 486 mil), Vlog do 

Lisboa (US$ 87.012,29) e o canal do Roberto Boni (US$ $32.120,43). 

PERFIL MONETIZAÇÃO 

Folha Política US $486,321.42 

TV Direita News – Marcelo Frazão US $4,039.16 

Oswaldo Eustáquio US $3,435.78 

Ravox Brasil – Adilson Dini  US $25,650,87 

Vlog do Lisboa US $87,012.29 

Universo – Roberto Boni US $32,120.43 

 

Diante dos fatos, por esses canais lucrarem produzindo conteúdos 

pró-governo, é preciso aprofundar a investigação e confirmar os indícios de que 

muitos deles também recebem patrocínios através de propaganda do governo 

federal  e por meio de contratação direta de seus sócios pela administração 

pública, como aconteceu com  Bruno Ricardo Costa Ayres, sócio do Terça Livre. 
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Vale destacar que esses sites contaram também com o relevante 

apoio da família Bolsonaro para ganhar público e aumentar a monetização. É o 

mostram, por exemplo, postagens do Senador Flávio Bolsonaro listando os sites 

aliados em seu Twitter e do Deputado Eduardo Bolsonaro, fazendo publicidade 

dos seus preferidos.  

 

 

 

   

Abaixo, são apresentadas fake news publicadas por esses veículos ao 

longo da pandemia. Para isso, contou-se com a colaboração dos internautas que 

fizeram denúncias e também com a valiosa contribuição dos integrantes e 

colaboradores voluntários do grupo de Telegram Camarote da CPI.  

 

A lista de desinformação encontrada e publicada por esses sites não 

deixa dúvidas sobre a necessária responsabilização futura desses agentes e a 

adoção de medidas para evitar a proliferação e livre atuação de disseminadores 

de fake news, escondidos sob os valiosos princípios constitucionais da liberdade 

de imprensa e da liberdade de expressão.  
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 - Estudos Nacionais  

 

O site teve papel de destaque com conteúdo de desinformação contra 

as vacinas, propagando o tratamento precoce e com críticas ao lockdown.  

 

24/08/2021 – Publica postagem desacreditando as vacinas. 

 

Disponível em: 

https://www.estudosnacionais.com/34333/menos-grave-variante-delta-sepultou-vacinas-e-tornou-passaportes-inuteis-dizem-

infectologistas/ 

 

10/03/2021 – Em defesa ao tratamento precoce, publica notícia defendendo o uso de 

ivermectina. 

 

Disponível em:  

https://www.estudosnacionais.com/31215/jornalistas-ignoram-dados-cientificos-sobre-ivermectina-afirmam-infectologistas/ 

 

 

15/04/2021 – Matéria afirma que ocorreu aumento de casos de covid-19 depois do 

lockdown.  
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Disponível em: 

https://www.estudosnacionais.com/32142/apos-lockdown-total-casos-de-covid-19disparam-em-municipios-de-pernambuco/ 

 

- Crítica Nacional  

 

O site pertence ao jornalista Paulo Enéas, e em suas inúmeras 

reportagens dissemina desinformação sobre o uso de máscaras, propaga o 

tratamento precoce e o discurso contra vacinas e lockdown. O site é patrocinado 

pelo Instituto Força Brasil e pelo empresário Octávio Fakhoury, investigado por 

esta CPI.  

 

20/11/2020 – Desqualifica o uso de máscaras.   

 

Disponível em: 

 https://criticanacional.com.br/2020/11/20/estudo-mostra-que-mascaras-oferecem-pouca-protecao-contra-virus-chines/ 

 

17/12/2020 – Matéria afirma que medo do tratamento precoce custou vidas.  
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Disponível em:  

https://criticanacional.com.br/2020/12/17/tratamento-precoce-versus-vacinacao-o-medo-induzido-venceu-a-racionalidade/  

 

01/02/2021 – Texto informa supostas mortes devido a Pfizer. Informação desmentida pela 

mídia.  

 

Disponível em: https://criticanacional.com.br/2021/02/01/quase-duzentos-norte-americanos-morreram-devido-a-vacina-da-

pfizer-contra-covid-19-em-duas-semanas/  

Desmentido aqui: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/02/05/verificamos-vacinas-morte-estados-unidos/  

 

14/04/2021- Veicula notícia falsa sobre eficácia do tratamento precoce na cidade de 

Sorocaba. 

 

Disponível em: https://criticanacional.com.br/2021/04/14/prefeitura-de-sorocaba-sp-anuncia-eficacia-de-99-do-tratamento-

precoce-contra-covid-19/ 

Desmentindo em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/04/16/verificamos-estudo-prefeitura-sorocaba-tratamento-precoce/ 

 

08/06/2021 – Volta realizar matéria com conteúdo de desinformação sobre o uso de 

máscaras.  
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Disponível em: https://criticanacional.com.br/2021/06/08/estudo-revela-que-mascaras-faciais-nao-impedem-propagacao-do-

virus-chines/  

 

 

14/06/2021- Matéria com desinformação quanto à vacinação de crianças e adolescentes.

 

Disponível em: https://criticanacional.com.br/2021/06/14/dr-vladimir-zelenko-afirma-que-obrigacao-de-vacinar-criancas-e-

uma-experimentacao-humana-coercitiva-e-um-crime-contra-a-humanidade/ 

Desmentindo em: https://saude.ig.com.br/coronavirus/2021-04-03/covid-19--conheca-as-vacinas-que-ja-testam-aplicacao-

em-criancas-e-adolescentes.html 

02/04/2021 – Texto distorcido em relação às reações da vacina AstraZeneca. 

 

 

Disponível em: https://criticanacional.com.br/2021/07/02/governo-da-noruega-ira-indenizar-tres-pessoas-por-efeitos-

adversos-graves-decorrentes-da-vacina-da-astrazeneca/ 

Desmentindo em: https://www.thelocal.no/20210512/breaking-norway-axes-astrazeneca-covid-19-vaccine/ 
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08/07/2021 – O site traz notícias falsas com informações sobre pessoas infectadas depois 

de tomarem a vacina contra covid-19. 

 

Disponível em: https://criticanacional.com.br/2021/07/08/pandemia-da-covid-19-um-total-de-354-pessoas-foram-internados-

apos-tomarem-primeira-dose-da-vacina-em-sao-paulo/ 

Desmentindo em: https://web.archive.org/web/20210710133429/https://criticanacional.com.br/2021/07/08/pandemia-da-

covid-19-um-total-de-354-pessoas-foram-internados-apos-tomarem-primeira-dose-da-vacina-em-sao-paulo/ 

 

21/10/2020 – Em sua rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro impulsiona notícias do 

site Crítica Nacional sobre a compra de vacina.  

 

Disponível em:https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1318904744497324033?s=20  

 

 

- República de Curitiba  

 

O portal de notícias apresentou informações falsas sobre tratamento 

precoce, lockdown e contra a vacina.  

 

07/07/2020 – Em postagem no site, mostra Bolsonaro dizendo se sentir melhor tomando 

cloroquina ao ser diagnosticado com covid-19.  
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Disponível em: https://republicadecuritiba.net/2020/07/07/bolsonaro-esta-tomando-hidroxicloroquina-contra-o-coronavirus-

em-poucas-horas-eu-ja-tava-me-sentindo-muito-bem/ 

 

08/07/2020 – Publica matéria sobre melhora da saúde de Bolsonaro e atribui à cloroquina. 

 

Disponível em: https://republicadecuritiba.net/2020/07/08/apresentando-sinais-de-melhora-bolsonaro-afirma-com-a-graca-

de-deus-viverei-ainda-por-muito-tempo/ 

 

06/09/2020 – Notícia do senador Flávio Bolsonaro curado depois de utilizar o tratamento 

precoce. 

 

Disponível em: https://republicadecuritiba.net/2020/09/06/flavio-bolsonaro-anuncia-que-esta-curado-do-coronavirus-e-que-

utilizou-hidroxicloroquina/ 

 

17/12/2020 – Discurso contra suposta obrigatoriedade da vacina.  
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Disponível:https://republicadecuritiba.net/2020/12/17/jair-bolsonaro-ninguem-pode-obrigar-vacinacao-aqui-e-democracia/ 

 

19/03/2021 – Critica medidas de isolamento social, posta notícia de Bolsonaro afirmando 

que exército não seguiria o lockdown.  

 

Disponível em: https://republicadecuritiba.net/2021/03/19/bolsonaro-meu-exercito-nao-vai-cumprir-decreto-de-lockdown/ 
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- Instituto Força Brasil  

Além de aparecer com forte ligação com a empresa Davati no caso 

da compra de vacinas, o IFB, que tem como presidente Helcio Bruno de Almeida 

e como vice-presidente Otávio Fakhoury, conferiu apoio jurídico e possivelmente 

patrocínio aos seguintes sites/grupos: 

1.  Verdade dos Fatos, que combate a mídia tradicional e veículos de 

checagem de fatos; 

2. Awake Giants Brasil, que ataca o Sleeping Giants Brasil (movimento 

que visa à desmonetização de sites disseminadores de fake news e discurso 

de ódio) e faz campanhas contra empresas que retiram o anúncio de sites 

disseminadores de fake news; 

3. Crítica Nacional, portal bolsonarista que veiculou propaganda 

antimáscara, antivacina e a favor de medicamentos ineficazes. 

 

Em seu site e sua rede social, o IFB compartilhou e postou notícias 

falsas com conteúdo de desinformação na pandemia, contra uso de máscara e a 

favor do tratamento precoce. 

 

26/07/2021 - O Instituto Força Brasil posta notícias falsas sobre a pandemia.  

 

Desmentindo em: https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/nao-ha-evidencias-que-80-da-populacao-seja-imune-

ao-novo-coronavirus/  

 

14/01/2021 – Compartilha conteúdo sobre tratamento precoce.  


