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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.  
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Disponível em: https://web.archive.org/web/20210114204104/https://ifbrasil.org/artigo/a-polemica-do-tratamento-precoce-

sem-comprovacao-cientifica 

 

05/03/2021 – Postagem contra o lockdown, chamando a medida de retrocesso.  

 

 

25/03/2021 – Postagem com conteúdo de desinformação, estimulando o tratamento 

precoce.   

 

 

Em março de 2021 – No site do IFB realizam postagem criticando o uso de máscaras.  
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- Awake Giants Brasil 

 

O Awake Giants Brasil visa combater o Sleeping Giants Brasil, 

tentando fazer com que as empresas não desmonetizem desinformação e o 

discurso de ódio nas redes sociais. O perfil também espalha desinformação sobre 

a pandemia. 

O perfil é alavancado por robôs, cerca de 66% do engajamento na 

conta é automatizado segundo estudo da UFRJ. Depois da publicação da matéria 

o perfil perdeu seguidores e reclamou da perda de engajamento também. 

Recentemente sofreu outra limpeza em sua conta do Twitter e novamente teve 

queda no engajamento. 

 

Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/rival-do-sleeping-giants-no-twitter-e-

alavancado-por-robos-conheca-o-estudo.html 

 

 

 

 

16/01/2021 – No Twitter realizou postagem estimulando o tratamento precoce. 

 

 

Disponível em:  https://twitter.com/awake_giants_br/status/1350322298113437696?s=20  
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26/03/2021 – Postagem com conteúdo desacreditando a vacina.  

 

Disponível em: https://twitter.com/awake_giants_br/status/1375301749246922754  

 

04/04/2021 – Realiza postagem atacando a imprensa com informações sobre tratamento 

precoce e aconselhando a não usarem máscara, álcool em gel e não ficarem em casa.  

 

Disponível em: https://twitter.com/awake_giants_br/status/1378828479689490434  

 

04/04/2021 – Em postagem, mostra números de recuperados na tentativa de minimizar 

as mortes durante a pandemia.  

 

Disponível em: https://twitter.com/awake_giants_br/status/1378839860551684098  

 

25/06/2021 – Culpa a imprensa pelo número de óbitos durante a pandemia.  
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Disponível em: https://twitter.com/awake_giants_br/status/1408617198134849539 

 

 

- Verdade dos Fatos  

 

A agência de checagem “Verdade dos Fatos”, ligada ao IFB, surgiu 

em 16/11/2020 no Twitter, tem Flávia Ferronato como uma de seus criadores e é 

coordenada por Paulo Faria. O canal faz checagem conservadora de dados, de 

notícias da grande imprensa e até da legalidade de decisões judiciais. 

 

19/01/2021 – Sobre a ivermectina: em postagem afirma que casos teriam caído no país 

por causa do protocolo.  

 

Disponível em: https://twitter.com/v_dosfatos/status/1362437258247307264?s=20  

 

03/03/2021 - Perguntados sobre número de óbitos disponíveis no portal do CONASS, o 

perfil Verdade dos Fatos responde seguidora do Twitter que os dados não são confiáveis. 

 



 
 

754 

 

Disponível em: https://twitter.com/v_dosfatos/status/1367233129107308548?s=20  

 

16/06/2021 – Em propaganda antivacina, o perfil Verdade dos Fatos tenta desinformar 

sobre possíveis riscos, fazendo a analogia ao fato de voar em uma aeronave sem motor. A 

postagem também foi compartilhada pelo Awake Giants. Os dois apagaram da rede 

social.  

 

Arquivado aqui: https://web.archive.org/web/20210617005251/https://twitter.com/v_dosfatos/status/1405327485936574464  

 

 

- Jornal da Cidade Online  

 

É um dos sites acusados de divulgar notícias falsas sobre a pandemia. 

Tem uma grande audiência por essas divulgações, utilizando a estratégia de 

publicar dados falsos ou distorcidos que levam sua audiência a conclusões 

enganosas. Ele é um dos sete sites apontados pela agência Aos Fatos, que 

recorrem a uma estratégia de usar a plataforma de monetização Google AdSense 

para converter em dinheiro os cliques em seus sites. 
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21/05/2020 – A agência @aosfatos aponta uma lista de postagens falsas ou inconsistentes 

compartilhadas pelo site Jornal da Cidade Online.  

 

 

 

Disponível em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J7HFLJjd2ep3Tdy0nKXkZ2HOWHB4NyEH4IzvcBvvTUU/edit#gid=0 

 

 

 

 

 

 

 

10/05/2020 – Postagem divulgada na rede social com o virologista Paolo Zanotto 

defendendo tratamento precoce.  
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Disponível em: https://twitter.com/JornalDaCidadeO/status/1259457723780956161  

17/07/2020 – Postagem em rede social mostrando que o uso de máscaras não é mais 

importante.  

 

Disponível em: https://twitter.com/JornalDaCidadeO/status/1284157564557631490  

 

10/11/2020 – Faz matéria questionando a segurança da Coronavac, fazendo suposta 

relação com a morte de voluntário. 
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Disponível em: https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/24498/evento-adverso-grave-faz-anvisa-suspender-testes-

com-a-vacina-chinesa 

 

06/04/2021 – Na rede social volta a compartilhar postagem incentivando as pessoas a 

saírem de casa.  

 

Disponível em:https://twitter.com/JornalDaCidadeO/status/1379518451019038723  

 

 

- Senso Incomum  

 

É um dos veículos apontados por disseminar desinformação durante 

a pandemia, com conteúdo voltado ao tratamento precoce e fortes críticas as 

vacinas. Ele aparece ainda em levantamento da agência Aos Fatos, como um dos 
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sete veículos que acumularam juntos ao menos 44,9 milhões de acessos em abril 

de 2020 publicando conteúdo falso ou enganoso sobre covid-19. Todos eles 

recorrem a uma estratégia comum: usar a plataforma de monetização Google 

AdSense para converter em dinheiro os cliques em seus sites. 

12/08/2020 -  Chama a Coronavac de "Vachina", e afirma que a eficácia do imunizante 

não tem comprovação cientifica.  

 

 

Disponível em: https://sensoincomum.org/2020/08/12/por-que-doria-nao-tomou-a-vacina-chinesa-infalivel-contra-covid-19/  

 

22/03/2021 – Matéria defendendo o uso da ivermectina no tratamento precoce.  

 

Disponível em: https://sensoincomum.org/2021/07/26/medicos-realizam-dia-mundial-da-ivecta-apesar-de-censura-das-big-

techs/  

 

De abril de 2020 até outubro de 2020 – O site divulgou diversas notícias com o nome 

"Peste Chinesa" para falar sobre o coronavírus, tratamento precoce, uso de máscaras.  
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- Terça Livre  

 

Um dos sites com maior participação na disseminação de fake news 

na pandemia, o Terça Livre tem como sócio o blogueiro Allan dos Santos, cuja 

conduta está detalhada nesse relatório. Além dele, há outros sócios: Bruno 

Ricardo Costa Ayres; Ítalo Lorenzon; João Paulo Costa Ayres e Mauro Garcia.  

 

Durante a pandemia, o site divulgou fake news, fez propagação do 

tratamento precoce, subestimou a vacina e a doença, criticou o lockdown e 

avalizou com textos e estudos fraudulentos as teses e afirmações do presidente 

Bolsonaro.  

20/03/2020 – Com conteúdo de desinformação sobre a situação econômica do país, 

divulgam matéria com Osmar Terra alertando contra as ações de isolamento social.  

 

 

Disponível em:  http://archive.today/IsqtM 

 

29/06/2020 – Divulga campanha contra máscaras e vacinas, criticando o governador de 

São Paulo, João Dória.  

 

Disponível em: https://archive.is/Ztvck 
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13/09/2020 – Faz postagem contra máscaras, afirmando que na Alemanha menina 

morreu após utilizar a proteção.  

 

Disponível em: https://archive.is/Ztvck 

19/11/2020 – Em nova reportagem, compartilha a desinformação a respeito do uso das 

máscaras. 

 

 

17/03/2021 – Em reportagem com conteúdo de desinformação a respeito da vacina, afirma 

que Espanha investigava morte após vacinação com AstraZeneca.  

 

Disponível em: https://archive.is/vZ4nr  

 

03/06/2021 – Publicam texto com desinformação sobre a eficácia da hidroxicloroquina no 

tratamento da covid-19.  

 

Disponível em: https://tercalivre.com.br/novo-estudo-revela-eficacia-da-hidroxicloroquina-no-tratamento-da-covid-19/ 
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14/06/2021 – Em matéria voltam a questionar os efeitos colaterais da vacina.  

 

Disponível em: https://tercalivre.com.br/tucker-carlson-questiona-efeitos-colaterais-em-vacinados/ 

 

Vale destacar que o Terça Livre é o canal com mais ligações com 

membros do governo. Abaixo, alguns exemplos dessa relação.  

26/10/2018 – Em postagem no Twitter, Filipe G. Martins, coloca que Bolsonaro dá 

exclusividade a canais de mídias independentes.  

 

Disponível em: https://twitter.com/filgmartin/status/1055872562666856448 

 

 

- Brasil Paralelo  

 

O site Brasil Paralelo é uma empresa de Porto Alegre, que produz 

documentários com viés bolsonarista sobre política, história e atualidades. Durante 

a pandemia, criou um documentário na tentativa de desinformar sobre a situação 

da doença no país. Segundo informações do Google Ads, a produtora de vídeos 

gastou mais de R$ 3,8 milhões em anúncios no Facebook desde agosto de 2020 . 
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27/05/2021 – Matérias apontam que o site Brasil Paralelo é um dos maiores recordistas 

em gastos no Facebook com propaganda política.  

 

Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/no-facebook-brasil-paralelo-e-recordista-de-gastos-com-propaganda-politica/ 

30/06/2020 – Lançamento do Documentário Brasil Paralelo: 7 DENÚNCIAS: AS 

CONSEQUÊNCIAS DO CASO COVID-19. O documentário foi compartilhado por 

Eduardo Bolsonaro, que mostra em imagem do presidente assistindo em julho de 2020.  

 

Disponível em: https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1283111613906722816?s=20  

 

 

Disponível em: https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1274717411149778946?s=20 
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- Conexão Política  

 

É um portal de notícias que tem servido para propaganda do governo 

Bolsonaro, divulgando a atuação dos ministérios com textos elogiosos, que 

depois são compartilhados pelos influenciadores bolsonaristas nas redes. Durante 

a pandemia levantou a bandeira negacionista, em defesa do tratamento precoce, 

contra o lockdown e as vacinas.  

 

02/04/2021- Defende Bolsonaro e ataca governadores e prefeitos quanto à condução da 

Pandemia.  

 

 

 

Disponível em: https://www.conexaopolitica.com.br/ultimas/desemprego-e-fome-avancam-na-pandemia-e-mostram-que-

bolsonaro-estava-certo/ 

 

07/04/2020 – O presidente compartilha matéria do site com falsa recomendação de 

remédios para tratamento precoce.  

 

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1247518985077133312 
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16/03/2020 – Presidente reposta matéria do site, com falsa informação sobre 

hidroxicloroquina.  

 

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1261749547233050624  

 

- Renova Mídia  

 

É um site conservador, que divulga notícias e ações do governo 

federal. Durante a pandemia, divulgou diversos conteúdos contra o isolamento 

social, as vacinas, as máscaras e a favor do tratamento precoce, sempre 

defendendo as teorias do presidente da República.  

 

14/05/2020 - Matéria publicada no Renova Mídia veicula declarações críticas do 

presidente contra o lockdown. 

 

 

Disponível em: https://renovamidia.com.br/bolsonaro-alerta-que-lockdown-vai-quebrar-o-brasil/ 

 

19/06/2020 - Matéria compartilha trechos de fala do Bolsonaro descredibilizando a OMS. 
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Disponível em: https://renovamidia.com.br/fica-o-tempo-todo-no-vai-e-vem-diz-bolsonaro-sobre-oms/ 

 

10/06/2020 - Matéria publicada no portal ratifica declarações de Bolsonaro sobre a OMS 

e mente sobre a atuação do STF. 

 

Disponível em: https://renovamidia.com.br/bolsonaro-aponta-intencao-da-oms-de-quebrar-paises/ 

 

21/07/2020 - Matéria publicada reforça declaração de Bolsonaro sobre uso preventivo de 

medicamentos contra a COVID-19. 

 

Disponível em: https://renovamidia.com.br/ministros-tomaram-hidroxicloroquina-e-estao-bem-diz-bolsonaro/ 
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05/01/2021 - Publicação divulga ação do presidente Bolsonaro em defesa da Nitazoxanida 

e eficácia da Ivermectina. 

 

 

 
Disponível em: https://renovamidia.com.br/bolsonaro-defende-uso-de-nitazoxanida-contra-coronavirus/ 

 

 
10/06/2021 - Matéria publicada veicula declaração falsa de Bolsonaro sobre a utilidade 

das máscaras sem apontar as declarações contrárias de especialistas. 

 

 

 
 

Disponível em: https://renovamidia.com.br/bolsonaro-quer-desobrigar-uso-de-mascaras-em-certos-casos/ 

 

 

 

 

- Folha Política  

 

Site de perfil conservador, com canal no YouTube, divulgou entre 

suas notícias as ações do governo federal. Na pandemia divulgou notícias falsas 
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relacionadas à saída do ex-ministro Mandetta e ainda conteúdos negacionistas e 

a favor do tratamento precoce, contra vacinas e máscaras.  

 

10/08/2020 – Divulgou notícias falsas sobre a conduta do ex-ministro Mandetta e defesa 

do tratamento precoce. 

 

Disponível em: https://youtu.be/BJaw0KqgVPM 

 

14/01/2021 – Em defesa do tratamento precoce divulga vídeo do presidente criticando 

quem é contra.   

 
Disponível em: https://youtu.be/I08IAH04KwE 

 

 

04/07/2020 – Em vídeo compartilha o presidente Jair Bolsonaro incentivando o 

tratamento precoce para cura da covid-19.  

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gN7tFMzyui 
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- Brasil sem Medo  
 

É um dos maiores jornais conservadores do Brasil, com mais de três 

milhões de acessos. Abriga diversos colunistas, com destaque para Bernardo 

Kuster. Durante a pandemia divulgou diversas notícias negacionistas no portal e 

em suas redes sociais.  

11/03/2020 – Divulga matéria acusando grupos de disseminar a histeria durante a 

pandemia.  

 

 
 

Disponível em: https://brasilsemmedo.com/coronavirus-pandemia-ou-histeria/ 

 

 

24/03/2020 – Com conteúdo de desinformação, divulga matéria de médico não 

identificado dizendo que não existe pandemia.  

 

26/03/2020 – Divulga matéria tentando minimiza o número de mortes por covid-19 na 

Itália.  
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Disponível em: http://web.archive.org/web/20200703201538/https://brasilsemmedo.com/estudo-de-oxford-contesta-numero-

de-mortes-por-coronavirus-na-italia/ 

06/04/2020 – O site publica artigo do Alessandro Loiola minimizando dados de 

mortalidade por covid-19 no mundo.   

 

 
Disponível em: https://web.archive.org/web/2020*/https://brasilsemmedo.com/a-verdade-sobre-os-numeros-da-covid-19/  

 

21/06/2021 - Compartilha no site publicação contra vacinas, afirmando que entidade 

britânica orientou a suspensão imediata da imunização em humanos.  

 

 
 
Disponível em: https://brasilsemmedo.com/entidade-britanica-pede-suspensao-imediata-de-vacinacao-em-humanos/  
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9.5.5  Núcleo de disseminação - Influenciadores digitais   

 

A disseminação das fake news na pandemia contou com uma rede 

organizada, com capacidade de alcance e influência política. A CPI detectou 

alguns dos personagens centrais dessa rede e detalha a seguir a participação de 

cada um deles e as suas formas de atuação.  

 

- Allan dos Santos 

 

Personagem central na disseminação de fake news em acordo com o 

Palácio do Planalto, manteve relações próximas com a família Bolsonaro e 

mantinha conversas diárias com assessores diretos do presidente. A quebra do 

sigilo telemático de Allan dos Santos demonstra não apenas uma relação próxima 

com o ajudante de ordens presidencial, como diálogo com o próprio presidente, 

como demonstrado a seguir. No dia 29 de maio de 2020, em uma das conversas 

com o coronel, Allan tenta falar com o presidente, mas é informado que ele fazia 

um dos seus discursos na frente do Palácio da Alvorada.  

 

 

 

Em outra conversa, Allan afirma que falou com o presidente sobre 

a saída do então ministro Abraham Weintraub. 
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O líder do canal Terça Livre também mantém conversas frequentes 

com Eduardo Bolsonaro, nas quais tratam de nomes, indicações e financiamentos 

para os sites. Todo material em posse desta CPI sobre o relacionamento de Allan 

dos Santos com a família Bolsonaro será devidamente encaminhada aos órgãos 

fiscalizadores, uma vez que está demonstrada a necessidade de aprofundamento 

das investigações dessa intricada teia de tráfico de influência e a disseminação de 

fake news. A seguir, alguns exemplos dessa ação: 

 

21/03/2020 - Imagem compartilhada no grupo do Telegram de Allan dos Santos 

subestimando os números de mortos pela covid-19  

 

 

22/03/2020 – Faz publicação afirmando que coronavírus é a terra plana da saúde.  
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Disponível em: https://twitter.com/allantercalivre/status/1241586080299790345 

 

22/03/2020 - Allan compartilha no Telegram os seguintes textos, com o título: “Ainda 

estou censurado no Twitter” ao reclamar de ter postagens excluídas da rede social. Todas 

as postagens faziam relação com o coronavírus e afirmava que a doença não passava de 

histeria coletiva.  

 

 

24/03/2020 – Em live divulgada pelo Terça Livre, Allan dos Santos dança e usa palavras 

de baixo calão: “Corona é o caralho”, ao se referir a doença.  
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Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20200325101223if_/https://twitter.com/RafaelFontana/status/1242437326661394441 

 

27/03/2020 – Em postagem no Twitter afirma que o lockdown seria plano da China. 

  

 

07/04/2020 – Em sua rede social faz campanha pelo uso do tratamento precoce e utiliza 

as vítimas do holocausto no exemplo sobre fazer uma escolha sobre sobreviver.  

 

 

07/04/2020 – Allan dos Santos afirmou em seu canal do Telegram que a China e a OMS 

são genocidas por esconderem a cura (cloroquina) e espalharem a doença. 

 

 

13/04/2020 – Fez postagem em sua rede social afirmando que as pessoas estão contra o 

isolamento social, que movimento começou no Brasil e segue pelo mundo.  
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Disponível em: https://twitter.com/allantercalivre/status/1249840816861753347 

 

26/05/2020 - Divulgou fakenews durante participação em palestra da FUNAG.  

 

Com o tema o “novo normal”, Allan dos Santos imagina como seria 

o mundo no pós-coronavírus. Mostra uma ‘fake news’ dizendo que “no Ceará, 

pessoas estavam sendo presas por carregar a bandeira do Brasil”. O governo do 

Ceará divulgou nota desmentindo o caso.  

 

 

Disponível em: https://videoteca.FUNAG.gov.br/allan-dos-santos-o-novo-normal/ 

 

Disponível em: https://www.ceara.gov.br/2020/05/26/fake-news-imagem-de-sacada-de-predio-com-bandeiras-do-brasil-nao-

e-no-ceara/ 

 

27/05/2020 –Divulgou em seu canal do Telegram, fake news com o título: Pessoas estariam 

sendo mortas para inflar números da covid-19. 



 
 

775 

 

Na época da postagem a prefeitura de Touros abriu um processo 

administrativo para investigar o que ocorreu. E informou, uma semana após o 

fato, que o resultado do teste da criança deu negativo para o novo coronavírus e 

que o óbito não foi contabilizado nas estatísticas do Estado de mortes relacionadas 

à pandemia. 

 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/e-verdade-que-crianca-com-suspeita-de-covid-19-foi-

colocada-em-caixao-lacrado-e-mais-tarde-testou-negativo/  

 

01/07/2020 – Fez postagem negando a doença e afirmando que o lockdown é mais letal que 

o covid-19.  

 

 

Disponível em: http://archive.today/BAEI3 

 

18/08/2020 – Fez postagem antivacina, afirmando que a imunização seria uma forma de 

diminuir a população e incentivar conflitos entre países. 
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Disponível em: http://archive.today/Chpg3 

 

20/08/2020 – Postou em sua rede pessoal um vídeo afirmando que o uso de máscaras era 

ineficaz. 

 

 

Disponível em: http://archive.today/jMsFP 

 

22/10/2020 – Fez postagem afirmando que a vacina tem mais chance de aumentar a 

propagação da coronavírus.  

 

Disponível em: http://archive.today/y2HUr 

 

18/11/2020 – Voltou a afirmar que existem estudos que comprovam que máscaras não 

funcionam no combate a covid-19.  
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20/11/2020 – Faz postagem criticando o lockdown.  

 

 

Disponível em: http://archive.today/6IfM8 

 

10/12/2020 – Faz postagem questionando a eficácia da vacina.  

 

Disponível em: http://archive.today/5ndfW 

 

22/01/2021 – Em postagem retirada do Telegram de Allan dos Santos, ele voltava a falar 

que a vacina contra a covid-19 não era eficaz e tinha interesse em aumentar a proliferação 

da doença.  

 

 

07/03/2021- No Twitter associa o lockdown ao PCC e faz críticas as maneiras de isolamento 

social.  
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Disponível em: http://archive.today/Rm3G5 

 

15/03/2021 – Divulga em sua rede social suposto estudo cientifico que constava o 

isolamento social e lockdown.  

 

 

Disponível em: http://archive.today/qd5VX 

 

13/06/2021 – Divulga postagem com conteúdo de fake news dizendo que um médico 

vacinado com a Pfizer teria tido complicações em seu quadro da saúde.  

 

Disponível em:  

https://web.archive.org/web/20210613160503/https://twitter.com/allanldsantos/status/1403954820088840192 

 

- Oswaldo Eustáquio 

 

Blogueiro bolsonarista que fez diversas postagens em suas redes 

sociais com fake news, conteúdo negacionista, antivacina e em defesa do 
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tratamento precoce. Sua conta do Twitter foi suspensa devido ao tipo de conteúdo 

que ele divulgava.  

 

15/04/2020 – Em seu canal do YouTube discute com outras pessoas o uso da cloroquina 

no tratamento precoce.  

 

Disponível em: https://youtu.be/HlXK8bu8hJA 

 

20/04/2020 – Em seu canal do YouTube participa de conversa e propaga o tratamento 

precoce com cloroquina.  

 

Disponível em: https://youtu.be/W8oDM3Z7Umk 

 

29/05/2020 – Afirma que pacientes estão sendo curados com cloroquina. 

 

Disponível em: https://twitter.com/oswaldojor/status/1266404886729678848 

03/06/2020 – Afirma que a cloroquina estava curando os pacientes de coronavírus no 

país.  
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Disponível em: https://twitter.com/oswaldojor/status/1268371120908120064 

 

11/06/2020 – Afirma que havia um golpe em curso liderado por governadores. 

 

 

Disponível em: www.facebook.com/page/598230013650060/search/?q=VACINA 

 

17/06/2020 – Divulga em seu canal do YouTube vídeo com conteúdo a favor do tratamento 

precoce com Paolo Zanotto e Álvaro Ribeiro.  

 

Disponível em: https://youtu.be/z_mH3G_K_Hs 

 

12/08/2020 – Faz postagem de foto fazendo campanha pelo uso do tratamento precoce no 

combate ao covid-19.  

 

Disponível em: https://www.facebook.com/oswaldoeustaquiotvci/posts/1884618211677894 
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03/09/2020 – Divulga vídeo em seu Facebook chamando o coronavírus de ‘Coronafake’. 

 

 

Disponível em:  https://www.facebook.com/oswaldoeustaquiotvci/posts/1906848852788163 

08/09/2020 – Compartilha fotografia com a médica Nise Yamaguchi e afirma o 

tratamento precoce reduziu as mortes em Curitiba. 

 

Disponível em: https://www.facebook.com/oswaldoeustaquiotvci/posts/1911859728953742 

 

- Leandro Ruschel  

 

Utilizou suas redes sociais para disseminar conteúdos contra o 

isolamento social e subestimou a morte por coronavírus. É um dos palestrantes 

da FUNAG, que contribuiu na construção do discurso negacionista.  

 

18/03/2020 – Iniciou e incentivou a #víruschinês para apoiar a postagem feita na mesma 

da data de Eduardo Bolsonaro jogando a culpa da pandemia na China e afirmando que 

tudo era proposital  
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15/04/2020 – Subestima o número de mortes por covid-19 e chama a doença de “vírus 

chinês”.  

 

 

15/04/2020 – Nas redes sociais aparecem três Tweets de Leandro Ruschel com 

comentários contra o isolamento social.  

 

Disponível em: https://twitter.com/tesoureiros/status/1250445240286220290  

17/04/2020 –Divulga fake news afirmando que o coronavírus havia sido desenvolvido em 

laboratório. 

 
Disponível em:  

https://web.archive.org/web/20200511125836if_/https://twitter.com/leandroruschel/status/1251152600260440066 

 

12/05/2020 – Em palestra da FUNAG chama o lockdown de prisão domiciliar.  A palestra 

aconteceu no “IX seminário virtual: A conjuntura internacional do pós-coronavírus” 
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vz9j5X23rgo 

 

 

06/06/2020 – Em postagem no Twitter chama o coronavírus de vírus chinês e argumenta 

que o número de mortes tem sido ampliada para causar pânico.  

 

Disponível em:  

https://web.archive.org/web/20200607174726/https://twitter.com/leandroruschel/status/1269256999486795776 

 

- Bernardo Kuster 

 

É youtuber bolsonarista que já foi condenado por divulgar fake news. 

Devido a constantes postagens com conteúdos falsos teve as contas suspensas no 

Instagram e no Twitter. Durante a pandemia realizou diversas postagens com 

desinformação, com conteúdos antivacina e contra o isolamento social.  

 

Sua relação próxima com integrantes do Gabinete do Ódio foi 

demonstrada amplamente em conversas interceptadas nas quebras de sigilos 

telemáticos. Com a proximidade de assessores do Palácio do Planalto, Bernardo 

fazia postagens que consolidassem as teses da família Bolsonaro.   
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20/04/2020 – Divulga fake news referente a uma pesquisa que distorcia dados sobre as 

medidas de isolamento social.  

 

Disponível em: https://twitter.com/bernardopkuster/status/1252264507692535808 

 

11/05/2020 – Compartilha vídeo com fake news contra o isolamento social.  

 

Disponível em: https://twitter.com/bernardopkuster/status/1259865468900454400 

 

16/05/2020 – Divulga em sua rede artigo do Brasil sem Medo com apologia ao uso de 

cloroquina. 

 

Disponível em:https://twitter.com/bernardopkuster/status/1261740752792682498 

 

28/01/2021 –Faz postagem antivacina, questiona se mesmo com suposta baixa eficácia as 

pessoas iriam se imunizar. 
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Disponível em: https://twitter.com/bernardokuster2/status/1354892953190363147  

 

06/03/2021 – Compartilha postagem do site Brasil sem Medo com estudo dizendo que o 

isolamento social aumentou o número de mortes por covid-19.  

 
Disponível em: https://twitter.com/bernardokuster2/status/1368213905458270213 

 

24/03/2021 – Coloca a culpa das mortes e da situação da pandemia em governadores e 

prefeitos. 

 

Disponível em:https://twitter.com/bernardokuster2/status/1374826518090776583 

 

31/03/2021 – Divulga notícia falsa sobre o uso de máscara.  
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Disponível em:https://twitter.com/bernardokuster2/status/1377261910714892289 

 

10/06/2021 – Divulga texto induzindo as pessoas a acharem que a vacina produz efeitos 

adversos. 

 

Disponível em: https://twitter.com/bernardokuster2/status/1402986027396911105 

 

14/06/2021 – Divulga fake news em sua rede social, associada com notícia do Brasil sem 

Medo sobre reações adversas da vacina.  

 

Disponível em: https://twitter.com/bernardokuster2/status/1404554644001595399  
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- Paulo Eneas 

 

Editor do Crítica Nacional e palestrante da FUNAG durante a 

pandemia fez apologia ao tratamento precoce, foi contrário ao uso de máscaras, 

divulgou conteúdos antivacina e críticas a OMS.  

 

03/09/2020 – Participou de palestra na FUNAG sobre o Tratamento precoce, no “VI 

Seminário Virtual: A Conjuntura Internacional do Pós-Coronavírus”.  

Em seu vídeo faz críticas à criação de hospitais de campanha, alegando que Estados 

preocupam-se apenas com a ponta da linha e que “ boa prática médica” demonstraria que a 

“abordagem estratégica correta é, obviamente, garantir o tratamento precoce''.  

 

Disponível em: https://videoteca.FUNAG.gov.br/paulo-eneas-o-mundo-pos-coronavirus/ 

 

03/09/2020 – Em palestra para a FUNAG afirmou que "Máscaras não funcionam".  

 

Disponível em: https://videoteca.FUNAG.gov.br/paulo-eneas-o-uso-de-mascaras-e-a-engenharia-social/  

 

03/09/2020 – Em nova palestra para a FUNAG chama o Coronavírus de Comunavírus.  
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Disponível em: https://videoteca.FUNAG.gov.br/paulo-eneas-a-pandemia-foi-instrumentalizada-para-fins-de-controle-

politico/  

 

03/09/2020 – Também em palestras disponíveis no site da FUNAG fez críticas as ações da 

OMS no controle da Pandemia. Afirmou que é preciso desprezar orientações da OMS.  

 

Disponível em:https://videoteca.FUNAG.gov.br/paulo-eneas-o-que-fazer-com-a-oms/  

12/12/2020 – Em sua rede social faz postagem defendendo o tratamento precoce para o 

combate ao coronavírus.  

 

 

- Richards Pozzer 

 

Usa as redes sociais para divulgar desinformação, críticas a vacinas 

e conteúdo com cunho conspiratório contra a China. Algumas de suas postagens 

foram apagadas.  

 

26/03/2021 – Fez postagem em defesa do tratamento precoce. 
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27/03/2021 – Afirma que a Coronavac não é garantia de imunidade e pessoas mesmo 

vacinadas com ela podem morrer.  

 

 

11/07/2021 –Diz que chineses poderiam estar se preparando para guerra no Brasil 

 

Disponível em: https://twitter.com/richards_pozzer/status/1414207103061925894 

 

 

- Davy Albuquerque 

 

Integrante do Conexão Política tem diversas postagens em redes 

sociais defendendo tratamento precoce, reforçando as posições do presidente Jair 

Bolsonaro, questionando a forma como o vírus se espalhou e gerando dúvidas 

sobre a importância da vacina.  

 

 15/05/2020 – Em seu Twitter faz postagem defendendo o uso da hidroxicloroquina.  
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16/12/2020 – No mesmo dia que negou que tomaria vacina contra o covid-19, postou que 

a vacina poderia dar efeitos adversos, por isso se vacinar deveria ser uma decisão 

individual.  

 

 

22/07/2021 – Compartilha notícia do Conexão Política sobre a China não quer 

aprofundar investigação sobre origem do covid-19 

 
Disponível em: https://twitter.com/albuquerquedavy/status/1418239783357358081 

 

 

- Fernanda Salles 

 

É jornalista e utiliza seu canal de redes sociais para divulgar 

conteúdo antivacina e contra o uso de máscaras. 

 

25/01/2020 – Faz postagem compartilhando reportagem que fala sobre efeitos colaterais 

da vacina.  
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Disponível em: https://www.facebook.com/profile/100000652532581/search/?q=VACINA 

 

01/09/2020 – Faz postagem afirmando que a vacina não pode ser obrigatória.   

 

 

23/10/2020 – Volta para as redes sociais para questionar a obrigatoriedade do uso de 

máscaras. 

 

 

- Paula Marisa 

É uma youtuber que utiliza seus canais nas redes sociais para 

divulgar conteúdos negacionistas e desinformação sobre a pandemia na tentativa 

de minimizar a gravidade da doença. 
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29/03/2020 – Afirma que existia uma grande diferença na disseminação da doença e nos 

números divulgados.  

 

 

Disponível em: https://twitter.com/profpaulamarisa/status/1244097296528261120  

03/09/2020 – Questiona a eficácia da vacina. 

 

Disponível em: https://twitter.com/profpaulamarisa/status/1301565011517673473  

 

14/01/2021 – Divulga fake news sobre a vacina Coronavac.  

 

 

 

 

- Ítalo Lorenzon  

 

É um dos sócios do site Terça Livre e utilizou suas redes sociais para 

disseminar fake news em parceria com Allan dos Santos.  

 

30/04/2020 – Divulga vídeo de fake news que mostraria denúncia de enterros com caixões 

vazios. O vídeo foi desmentido. 
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Disponível em: https://twitter.com/LorenzonItalo/status/1255918178779172866 

 

18/12/2020 – Em postagem antivacina no Facebook afirmou que a vacina da Pfizer teria 

dado reação alérgica. 

 

 

24/12/2020 – Fez postagem questionando o número de mortes por covid-19.  

 

Disponível em: https://twitter.com/tesoureiros/status/1342284616967868417?s=19 

 

 

 

28/04/2021 – Diz que o aumento de casos de COVID-19 na Índia se deve às vacinas. 
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- Flávio Gordon 

 

Antropólogo blogueiro que utiliza as redes sociais para propagar o 

negacionismo, conteúdos antivacinas e contra o lockdown e a favor do tratamento 

precoce. Escreve para o Jornal Gazeta do Povo e portal Senso Incomum. 

 

12/08/2020 – A partir de postagem de Gordon, logo quando o Brasil atingiu 100 mil 

mortes, um boato começou a circular no país de que os números de mortos por covid-19 

estavam inflados e manipulados.  

 

08/07/2020 – Faz postagem questionando a fase de testes das vacinas.  

 

Disponível em: https://twitter.com/flaviogordon/status/1303488708235190273 

 

01/11/2020 – Questiona em suas redes sociais o termo “negacionista” para os que são 

contra o lockdown.  

 

Disponível em:https://twitter.com/flaviogordon/status/1322926892652077061?s=19 
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12/01/2021 – Questiona com uma imagem de jacaré a eficácia da vacina.  

 

Disponível em: https://twitter.com/flaviogordon/status/1349090624180465664?s=19 

 

 

- Alessandro Loiola 

Durante a pandemia utilizou diversas plataformas para se posicionar 

contra o isolamento social, o lockdown, as vacinas e o uso de máscaras.  

27/03/2020 – Divulga vídeo contra o lockdown chamando para protesto em março de 2020. 

 

Disponível em: https://twitter.com/AlessandroLoio2/status/1243629615769411584 

 

 

02/02/2020 – Em suas redes sociais compartilha discurso chamando lockdown de 

equívoco.  

 

Disponível em: https://twitter.com/AlessandroLoio2/status/1323449202060464128 
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02/11/2020 – Faz postagem com discursos contra uso de máscaras. 

 

Disponível em: https://twitter.com/AlessandroLoio2/status/1323449688444620800?s=19 

 

02/11/2020 – Compartilha em sua rede social postagem com vídeo contra a 

obrigatoriedade da vacina. 

 

Disponível em: https://twitter.com/AlessandroLoio2/status/1323456292879519745 

05/11/2020 – Compartilha postagem defendendo o tratamento precoce e ensinando como 

deve ser o uso.  

 

Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20201105203038if_/https://twitter.com/AlessandroLoio2/status/1324448989484384266?s=08 

 

31/05/2021 – Na plataforma Rumble, postou entrevista à Leda Nagle (gravada em 

10/02/21). Neste vídeo, Loiola contesta a eficácia das vacinas e defende a suposta teoria de 

que as vacinas de vetor viral podem causar mudança no material genético da população. 
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Disponível em:https://rumble.com/vhv03v-live-com-leda-nagle.html 

02/07/2021- Compartilhou em sua rede social, vídeo com ‘teoria de conspiração’ sobre 

vacinas como método de extermínio populacional. 

 

Disponível em:https://twitter.com/Gusttra/status/1410712705925849091?s=20 

 

 

- Bárbara Zambaldi Destefani  

 

É a responsável pelo Te Atualizei, que durante a pandemia fez 

postagens com críticas à vacina Coronavac, ao lockdown e com discursos que 

questionavam a eficácia das vacinas.  

 

 

17/01/2021 – Questiona a eficácia da vacina. 

 

Disponível em: https://twitter.com/taoquei1/status/1350895720656740354?s=20 
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12/03/2021 – Compartilha postagem em inglês para questionar a eficácia do lockdown.  

 

Disponível em: https://twitter.com/taoquei1/status/1370422703853813760?s=20 

 

 

24/05/2021 – Compartilha reportagem relatando um caso de pessoa vacinada e que 

mesmo assim teria testado positivo para a covid-19. 

 

 

Disponível em: https://twitter.com/taoquei1/status/1397978045458403329?s=20 

 

02/06/21 – Compartilha postagem que dizia  “hidroxicloroquina salva vidas”.   

 

Disponível em: https://twitter.com/bielconn/status/1400127762975936517?s=20 
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 - Rodrigo Constantino  

Jornalista que ajudou a divulgar desinformação sobre o uso de 

máscaras, contestou o isolamento social, afirmou que as medidas ajudaram a 

propagar a “histeria coletiva”, distorceu e subestimou o número de mortes por 

coronavírus no país. Atuou como um dos principais disseminadores das ideias e 

declarações de Jair Bolsonaro.  

 

10/07/2020 – Em vídeo divulgado no canal da Jovem Pan, criticou o uso de máscaras e 

comparou a medida a uma ditadura.  

 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HvDW5qFlK9Y 

 

08/05/2020 – Em vídeo divulgado no canal da Joven Pan, defende a decisão de Jair 

Bolsonaro fazer um churrasco na pandemia alegando que este ato visava enfrentar a 

“histeria”.  

 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyMGcaVzUWc&list=PLqqsvkz8oJYVTkM3YzJV4A5MRGSe5GcPN&index=3 

 

11/05/2021 – Levanta dúvidas sobre segurança de vacinas e chama de fake news mortes 

ocorridas por causa de nebulização com cloroquina.  
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Disponível em: https://twitter.com/MaurcioAraujo14/status/1392294934250668033?s=20 

 

 

 

22/04/2021 - Entrevista a médica responsável por nebulização de Cloroquina em 

maternidade em Manaus, ajudando a incentivar o tratamento precoce como forma de 

cuidar do coronavírus.  

 

Disponível em: https://twitter.com/slpng_giants_pt/status/1382409979911634946 

 

 

- Guilherme Fiúza   

 

Jornalista, escritor e comentarista fez diversos comentário nos 

programas da Rádio Jovem Pan e em suas redes sociais, contestando números de 

mortos por covid-19, a eficácia do lockdown e criticando a OMS. Chegou a ter 

publicações marcadas pelo Twitter como enganosas.  

 

10/08/2020 – No programa Pingo nos Is falou sobre o lockdown fazendo críticas as 

medidas tomadas no Brasil e ainda questionou o número de mortes durante a pandemia.  
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zRFQFirmC4Y 

 

18/08/2020 – Publica texto sobre “O Mistério dos 100 mil”, contestando as mortes por 

covid-19 no Brasil.   

 

 

Esse artigo foi amplamente divulgado por bolsonaristas: 

 
Disponível em: https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1379412848632340481   

 

 

15/06/2021 - Afirma que as vacinas que estão sendo utilizadas tem substâncias 

experimentais.  
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02/07/2021 - Coloca novamente em dúvida a eficácia do lockdown. 

 

Disponível em: https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1410918083313688577 

 

03/10/2021 – Divulga fake news sobre o caso de uma adolescente que supostamente teria 

morrido em decorrência da vacina.  

 

Disponivel em: https://twitter.com/GFiuza_Oficial/status/1444772527084130304 
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- Fernando Lisboa - Blog do Lisboa  

Por meio de canal no YouTube, Fernando Lisboa compartilhou 

diversas notícias negacionistas, contra o lockdown e com críticas às vacinas. Por 

decisão judicial, teve vários vídeos apagados de seu canal. 

  

03/09/2020 – Publica vídeo compartilhando notícias contra o lockdown em São Paulo. 

 

Disponível em: https://youtu.be/X1Wp9bgo0oE 

 

12/07/2020 – Publica vídeo em defesa do tratamento precoce e da médica Nise Yamaguchi, 

defensora do kit covid-19.  

 

Disponível em: https://youtu.be/PQYSerh1pY8 

 

17/10/2020 – Em postagem antivacina, comenta a discurso de Bolsonaro sobre a 

obrigatoriedade da imunização coletiva.  
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Disponível em: https://youtu.be/Yf64v-puA8E 

 

 

20/10/2020 – Critica o então ministro da saúde Eduardo Pazuello por anúncio de compra 

da Coronavac.  

 

Disponível em: https://youtu.be/PQYSerh1pY8 

 

- Alexandre Garcia 

 

O jornalista foi um dos mais empenhados em mudar a imagem do 

governo federal durante o combate a pandemia. Fez vídeos, textos e publicações 

em suas redes sociais divulgando o tratamento precoce, questionando número de 

mortes na pandemia. Fez críticas ao uso de máscaras e ao isolamento social.  

 

19/07/2020 - Divulga vídeo em defesa do tratamento precoce. 

 

Disponível em: https://fb.watch/6w7ESYYtkM/ 

 

19/07/20 – Em sua rede social, o jornalista compartilha link para o vídeo sobre tratamento 

precoce. O conteúdo do vídeo foi retirado do ar pelo YouTube. 
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Disponível em: https://twitter.com/alexandregarcia/status/1294284183209205763?s=20 

 

14/08/2020 – Defende o tratamento precoce e divulgar o vídeo que está indisponível no 

YouTube.  

 

Disponível em: https://twitter.com/alexandregarcia/status/1294284183209205763?s=20 

 

21/08/2020 – Em entrevista à FUNAG fez críticas ao isolamento e ao uso de máscara como 

medidas totalitárias. 

 

 

21/08/2020 – Participa de uma conferência virtual realizada pela FUNAG contra uso de 

máscaras. 

 

Disponível em: https://youtu.be/V3U9PWsSj0c 

 

 

23/12/2020 – Em sua rede social faz postagem questionando a eficácia das vacinas. 
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Disponível em: https://twitter.com/alexandregarcia/status/1341901076350590980?s=20 

 

- Roberto Boni - Canal Universo  

Utiliza suas redes sociais e seu canal no YouTube, Canal do 

Universo, para questionar a obrigatoriedade da vacina e fazer críticas ao 

isolamento social. 

 

18/10/2020 – Questiona a obrigatoriedade da vacina e isolamento social.  

 

Disponível em: https://youtu.be/bcQpxn5rIRA 

 

03/04/2021 – Faz críticas ao lockdown ao contar suposta apreensão de pranchas de 

surfistas no Guarujá. 

 

Disponível em: https://youtu.be/K16ZD80VhLc 

 

- Adilson Dini  

Integrante do canal Ravox Brasil, no YouTube, que durante a 

pandemia fez apologia do uso do tratamento precoce e críticas ao lockdown. 

 

12/05/2020 – Em publicação no YouTube defende o tratamento precoce e diz que a 

cloroquina é responsável por zerar UTIs de hospitais.  
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Disponível em: https://youtu.be/_ctirQH5h44 

 

20/12/2020 – Faz vídeo questionando decisão do STF sobre a obrigatoriedade da vacina e 

afirma que nem ele e nem sua família irão se vacinar.  

 

Disponível em: https://youtu.be/6Ma5EqNY8yA 

 

 

- Gustavo Gayer 

Youtuber que utilizou seu canal para disseminar desinformação 

sobre tratamento precoce e apoiar teses do presidente da República contra 

vacinas. O canal chegou a ser bloqueado devido ao conteúdo.  

 

02/11/2020 – Em postagem faz críticas ao lokdown. 

 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jrpjZqkzL58 
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06/11/2020 – Em publicação em seu canal faz comentários contra o uso de máscaras. 

 
Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=eN5eQf9vMdo 

10/11/2020 – Em discurso antivacina, comemora que Anvisa suspendou os estudos da 

Coronavac. 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mi_HWAdjcW0 

 

-  Luiz Camargo 

Dono de canal no YouTube que compartilha as ações do presidente e 

divulga conteúdos antivacinas, a favor do tratamento precoce e contra o 

isolamento social.  

 

19/03/2020 – Divulga vídeo comentando sobre o coronavírus ser um vírus comunista e 

apoiando Eduardo Bolsonaro por sua fala contra a China.   

 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HAqU6YLxm54 

 

04/09/2020 – Em seu canal do YouTube divulga conteúdos questionando a 

obrigatoriedade da vacina.  
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wk_saeM_GJo 

 

22/03/2021 – Faz postagem em defesa do tratamento precoce. 

 

24/03/2021 - Fala do tratamento precoce e diz as mídias estão sob influência dos grandes 

laboratórios.  

 

 

- Marcelo Frazão 

Youtuber bolsonarista, que se identifica na rede social como Dr. 

Marcelo Frazão. Divulga conteúdos com desinformação referentes à vacina e 

também subestimando a pandemia. Em abril de 2021, perdeu o canal do YouTube 

e desde setembro de 2021 começou a repassar conteúdos falsos pelo Twitter, 

fazendo diversas sequências de postagens com desinformação sobre a pandemia.  

 

22/10/2020 – Faz vídeo com Áudio no YouTube criticando a vacina contra o coronavírus 

e diz que a intenção da imunização é matar as pessoas. 
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mbeqMhRD174 

 

13/09/2021 – Faz críticas a vacinação com postagem contendo fake news.   

 

 

Disponível em: https://twitter.com/DrFrazaoOficial/status/1437485938771439619/photo/1 

 

 

12/10/2021 – Numa sequência de postagens, compartilha em sua rede social afirmando 

que o covid-19 não existe, já que para ele a definição de vírus está errada. E ainda faz 

críticas à vacinação.  
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- Ana Paula Henkel  

A ex-jogadora de vôlei e hoje integrante da Jovem Pan fez uma série 

de postagens e comentários com conteúdos que buscavam a desinformação da 

sociedade. Fez postagens contra o lockdown, discurso antivacina e contra o uso 

de máscaras. 

 

03/03/2021 - Durante o programa da Jovem Pan passa informação falsa sobre morte de 

pessoas vacinadas contra o coronavírus, nos Estados Unidos. O dado não foi confirmado 

pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano. 

 
 
Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/03/03/ana-paula-henkel-vacina-covid-19-eua-

mortos-informacao-distorcida.ht/ 

 

 

 

14/09/2021 – Em postagem no Twitter divulga contra vacinação de menores de 18 anos. 

 
 

Disponível em: https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/1438547785788399618?s=20 

 

 

 

05/04/2020- Henkel divulga vídeo em que o Dr. Paolo Zanotto e Dr. Batista, da Prevent 

Senior defendem o uso da hidroxicloroquina contra a COVID-19 
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Disponível em: https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/1246829553529401344?s=20 

 

 

 

06/04/2020- Em postagem em seu Twitter faz apologia ao uso do tratamento precoce e 

afirma que há evidência científica para o uso da cloroquina. 

 
 

Disponível em: https://twitter.com/AnaPaulaVolei/status/1247018290070704132?s=20 

 

 

18/01/2021 – No programa Pingos nos Is do YouTube, Henkel questiona as mortes de 23 

idosos após tomarem a vacina contra covid-19 na Noruega. Critica também o lockdown 

na Califórnia.  

 

 

Disponível em: https://youtu.be/FcEmCfP1hDo 
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9.5.6  Núcleo financeiro  

 

Entre as figuras que circulam entre os núcleos de disseminadores e 

influenciadores, há dois personagens ligados também ao financiamento de fake 

news. 

 

- Luciano Hang 

O empresário bolsonarista e um dos principais personagens na 

disseminação de fake news, também investigado pelo financiamento de sites e 

pelo impulsionamento de notícias falsas utilizando bots, foi incluído na lista de 

disseminadores de fake news. Em suas redes, Hang fez centenas de postagens para 

difundir o tratamento precoce, resistir ao lockdown e atacar as vacinas. É 

investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que investiga postagens 

e financiamentos de atos antidemocráticos. Em maio de 2020, teve suas redes 

sociais suspensas.   

30/03/2020 - Hang compartilha postagem enganosa de Bia Kicis sobre o posicionamento 

da OMS quanto ao lockdown.  

 

Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20200331012829/https://twitter.com/luciano_hang/status/1244796554537586688 
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21/04/2020 – Em postagem em seu Twitter reclama de prejuízos financeiros de hospitais 

vazios. 

 

Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20200501140232/https://twitter.com/luciano_hang/status/1252729769420115969  

 

26/04/2020 - Bolsonaro compartilha trecho de entrevista de Luciano Hang no qual o 

empresário fala como foi sua atuação como ativista político e suas doações para a 

campanha do presidente.  

 

Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1254376373856198656 

 

29/04/2020 – Luciano Hang posta sobre visita realizada com empresários e Bolsonaro ao 

Gabinete de Crise do Combate ao Coronavírus no Palácio do Planalto.  

 

Disponível em: https://twitter.com/spbckp/status/1442743078473900033  

 



 
 

815 

01/05/2020 - Postagem no Twitter ataca o governador de São Paulo ao chamá-lo de 

“Dóriavírus”. 

 

05/06/2020 - Luciano Hang em vídeo que fala com Osmar Terra sobre a suposta fraude 

no número de mortes por covid-19.  

 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBEaDWDAddM/?igshid=151uesxrqj45a  

 

 

05/06/2020 – Divulgando conteúdo com desinformação, faz comparação “fantasiosa” 

entre Brasil e Itália sobre as mortes por coronavírus.  

 

Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20200605151957/https://twitter.com/luciano_hang/status/1268921128443162625 
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08/06/2020 - Defende mudança na recontagem do número de mortos no país. 

 

 

14/12/2020 - Compartilha áudio de depoimento de Alexandre Garcia contra medidas de 

isolamento, minimizando a doença.  

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CIyFIi4FxBg/ 

 

 

09/01/2021 – Em sua rede social divulga medicamentos que compõem o tratamento 

precoce para “melhorar a imunidade contra o coronavírus”. 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CJ14omVr9WM/ 
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12/01/2021- Compartilha trecho de vídeo de Alexandre Garcia no qual informa que o 

tratamento precoce estaria comprovado pela ciência. 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CJ80M8mFPFa/?hl=pt-br 

 

06/02/2021 – Publicou vídeo em rede social defendendo o tratamento precoce e afirmando 

que se tivesse feito com a mãe que faleceu de covid-19, talvez ela pudesse estar viva.  

 

Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CK9JOXMlQXJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again 

 

 

12/05/2021 – Critica eficácia da Coronavac.  

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CJ9pC9UrCBe/ 

 

02/08/2021- Faz postagem em sua rede social chamando as pessoas para participarem da 

motociada em favor do presidente e contra o lockdown.  

 



 
 

818 

 

 

15/09/2021-  Publica desinformação sobre o uso da máscara. 

 

 

Um dos principais vínculos já detectados na investigação é de ambos 

com Allan dos Santos, do canal Terça Livre. Documentos obtidos por esta CPI 

mostram que Allan pediu financiamento a Luciano Hang em conversa de 

Whatsapp intermediada por Eduardo Bolsonaro. O sucesso do pleito foi 

oficializado em diálogo entre ambos, no dia 18 de maio de 2019, quando Allan 

diz a Eduardo “Luciano Hang tá dentro”, “Patrocínio para o programa”. 

 

Ao ser ouvido por esta CPI, Luciano Hang confirmou que 

disponibilizou recursos que possibilitaram a monetização de site na internet. Vale 

destacar a necessidade de os órgãos de investigação apurarem a atuação de 
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offshores em nome do empresário, uma vez que há indícios que é por meio delas 

que são realizados pagamentos de automação para impulsionar as redes sociais 

do grupo.  

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo 

Brasil/MDB - AL) – O senhor... O senhor impulsionou, promoveu 

algum site para possibilitar, como consequência, a monetização dele? Por 

favor, sim ou não? 

O SR. LUCIANO HANG – Não, vamos lá. Qual é a pergunta? 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo 

Brasil/MDB - AL) – O senhor... O senhor impulsionou, promoveu, 

bancou algum site para possibilitar, na movimentação, na consequência, 

a monetização desse site? 

O SR. LUCIANO HANG – Olha, a Havan investe por ano, uns R$250 

milhões em propaganda, e, quando você compra uma propaganda do Google, 

ele tem a possibilidade de botar a propaganda onde ele quiser. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo 

Brasil/MDB - AL) – Ah! O senhor... O senhor está dando a resposta que 

"sim" à pergunta que eu fiz? 

O SR. LUCIANO HANG – Pode ser que sim, porque... 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Parlamentar Unidos pelo 

Brasil/MDB - AL) – Está bom, eu estou satisfeito.[destacamos] 

Além dos indícios de financiamento, Luciano Hang também 

propagou fake news, por meio de publicações na internet. Com efeito, divulgou 

inúmeros vídeos, alguns exibidos durante a sua oitiva, em que defendia o 

tratamento precoce e informava que não mais iria fechar suas lojas durante a 

pandemia. Essas condutas, sem dúvidas, influenciaram as pessoas a utilizar 

remédios com ineficácia comprovada, bem como a descumprir o distanciamento 

social.          


