
Título Data Shares Personagem Fonte ou principal publicação Também compartilharam Link
É falso que Drauzio Varella recomendou suplemento para dores nas articulações 03/01/2020 1.500 Indeterminado https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-drauzio-varella-recomendou-suplemento-para-dores-nas-articulacoes/

Imagem de incêndios na Austrália foi feita por artista, não pela Nasa 06/01/2020 1.200 Indeterminado
• Ecos do saber
• Meio Ambiente e Sustentabilidade https://aosfatos.org/noticias/imagem-de-incendios-na-australia-foi-feita-por-artista-nao-pela-nasa/

Homem que aparece em fotos com Lula não é irmão de Adélio Bispo 07/01/2020 30.000 Lula Ricardo Vieira (perfil pessoal) https://aosfatos.org/noticias/homem-que-aparece-em-fotos-com-lula-nao-e-irmao-de-adelio-bispo/
Fotos antigas viralizam como se fossem de militares dos EUA enviados ao Irã 07/01/2020 133.500 Indeterminado Unción y fuego de Dios (Página em língua espanhola) https://aosfatos.org/noticias/fotos-antigas-viralizam-como-se-fossem-de-militares-dos-eua-enviados-ao-ira/
É falso que Luciano Bivar e Guiomar Mendes presidem seguradora do DPVAT 07/01/2020 2.000 Luciano Bivar https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-luciano-bivar-e-guiomar-mendes-presidem-seguradora-do-dpvat/
Foto que circula nas redes não mostra casamento forçado de meninas no Irã 08/01/2020 1.500 Irã https://aosfatos.org/noticias/foto-que-circula-nas-redes-nao-mostra-casamento-forcado-de-meninas-no-ira/
Vídeo não mostra tentativa de assassinato de príncipe da Arábia Saudita; imagens são 
encenação 10/01/2020 700 Indeterminado https://aosfatos.org/noticias/video-nao-mostra-tentativa-de-assassinato-de-principe-da-arabia-saudita-imagens-sao-encenacao/
É falsa capa da Veja que diz que Interpol descobriu desvio de US$ 500 bi por petistas 13/01/2020 2.100 Lula / PT https://aosfatos.org/noticias/e-falsa-capa-da-veja-que-diz-que-moro-enganou-milhoes-de-brasileiros/
É falso que Cedae emitiu alerta para que cariocas evitassem consumo de água 13/01/2020 - Cedae https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-cedae-emitiu-alerta-para-que-cariocas-evitassem-consumo-de-agua/

Não é verdade que Lula quer se tornar pastor evangélico 14/01/2020 21.000 Lula
Sempre Questione
Pensa Brasil

• Direita Vespasiano
• Hétero Das Antigas
• Grupo Anticorrupção E Apoio A Deltan Dallagnolhttps://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-lula-quer-se-tornar-pastor-evangelico/

Não é Gleisi mulher agredida em vídeo gravado em micareta de Fortaleza 14/01/2020 500 Gleisi Hoffmann https://aosfatos.org/noticias/nao-e-gleisi-mulher-agredida-em-video-gravado-em-micareta-de-fortaleza/
Áudios difundem desinformação sobre situação da água no Rio 15/01/2020 - Cedae https://aosfatos.org/noticias/audios-difundem-desinformacao-sobre-situacao-da-agua-no-rio/

Foto de Cleo Pires com camiseta crítica a Moro é montagem 16/01/2020 3.000
Cléo Pires
Moro https://aosfatos.org/noticias/foto-de-cleo-pires-com-camiseta-critica-moro-e-montagem/

É falso que vídeo mostre líder do MST sendo preso por tráfico de drogas 16/01/2020 - MST https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-video-mostre-lider-do-mst-sendo-preso-por-trafico-de-drogas/
É falso que beneficiário do Bolsa Família terá R$ 350 para compra de material escolar 21/01/2020 - Bolsa Família https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-beneficiario-do-bolsa-familia-tera-r-350-para-compra-de-material-escolar/
Foto de atriz turca circula nas redes como se fosse de suposta servidora fantasma 21/01/2020 3.000 https://aosfatos.org/noticias/foto-de-atriz-turca-circula-nas-redes-como-se-fosse-de-suposta-servidora-fantasma/
Lei de Abuso de Autoridade não impede que vítima divulgue imagens de crime 23/01/2020 42.000 Randolfe Rodrigues https://aosfatos.org/noticias/lei-de-abuso-de-autoridade-nao-impede-que-vitima-divulgue-imagens-de-crime/
Áudio falsamente atribuído a dono de bar mineiro traz desinformação sobre cerveja 23/01/2020 - Cerveja Becker https://aosfatos.org/noticias/audio-falsamente-atribuido-dono-de-bar-mineiro-traz-desinformacao-sobre-cerveja/
Prefeitura do Rio não confirmou que água da Cedae foi contaminada por esgoto 23/01/2020 11.000 Cedae Bangu ao Vivo https://aosfatos.org/noticias/prefeitura-do-rio-nao-confirmou-que-agua-da-cedae-foi-contaminada-por-esgoto/
Correção: Regina Duarte recebe pensão por ser filha de militar — mas de R$ 6,8 mil, não 
R$ 20 mil 24/01/2020 17.000 Regina Duarte https://aosfatos.org/noticias/correcao-regina-duarte-recebe-pensao-por-ser-filha-de-militar-mas-de-r-68-mil-nao-r-20-mil/
É falso que governo Bolsonaro asfaltou o km 110 da Transamazônica 27/01/2020 30.000 Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-governo-bolsonaro-asfaltou-o-km-110-da-transamazonica/
Não é do novo coronavírus a patente citada em posts nas redes sociais 28/01/2020 15.000 Coronavirus https://aosfatos.org/noticias/nao-e-do-novo-coronavirus-patente-citada-em-posts-nas-redes-sociais/
É falso que antigripais contenham substância mortal proibida pela Anvisa 28/01/2020 1.300 Medicamentos https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-antigripais-contenham-substancia-mortal-proibida-pela-anvisa/
Vídeo não mostra acidente de Kobe Bryant, mas queda de aeronave nos Emirados 
Árabes Unidos 28/01/2020 2.300 Kobe Bryant https://www.aosfatos.org/noticias/video-nao-mostra-acidente-de-kobe-bryant-mas-queda-de-aeronave-nos-emirados-arabes-unidos/
OMS não orientou evitar sexo com animais para se prevenir do coronavírus 29/01/2020 - OMS https://aosfatos.org/noticias/oms-nao-orientou-evitar-sexo-com-animais-para-se-prevenir-do-coronavirus/
Médicos não indicaram vitamina C e chá de erva-doce contra coronavírus 29/01/2020 300 Coronavirus https://aosfatos.org/noticias/medicos-nao-indicaram-vitamina-c-e-cha-de-erva-doce-contra-coronavirus/
É falso que Canadá orientou manter a garganta úmida como prevenção ao coronavírus 30/01/2020 - Coronavirus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-canada-orientou-manter-garganta-umida-como-prevencao-ao-coronavirus/

É falso que fundação de Bill Gates financiou patente do novo coronavírus 30/01/2020 700
Bill Gates
Coronavirus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-fundacao-de-bill-gates-financiou-patente-do-novo-coronavirus/

Texto em resposta a vídeo de Zélia Duncan não foi escrito por Regina Duarte 31/01/2020 133.000 Regina Duarte https://aosfatos.org/noticias/texto-em-resposta-video-de-zelia-duncan-nao-foi-escrito-por-regina-duarte/
Foto de pessoas deitadas na rua não retrata infectados pelo coronavírus na China 31/01/2020 - Coronavirus https://aosfatos.org/noticias/foto-de-pessoas-deitadas-na-rua-nao-retrata-infectados-pelo-coronavirus-na-china/

Vitamina C com zinco não previne nem trata sintomas do novo coronavírus 04/02/2020 -
Coronavirus
China https://aosfatos.org/noticias/vitamina-c-com-zinco-nao-previne-nem-trata-sintomas-do-novo-coronavirus/

Feira de animais mostrada em vídeo não fica na China, mas na Indonésia 05/02/2020 350.000
Coronavirus
China https://aosfatos.org/noticias/feira-de-animais-mostrada-em-video-nao-fica-na-china-mas-na-indonesia/

É falso que pastelaria de chineses foi fechada por vender carne de cachorro 06/02/2020 2.000 China https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-pastelaria-de-chineses-foi-fechada-por-vender-carne-de-cachorro/
Não é verdade que STF pode deixar de punir roubo de celular de até R$ 500 06/02/2020 1.200 STF https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-stf-pode-deixar-de-punir-roubo-de-celular-de-ate-r-500/
É falso que café em pó brasileiro é misturado com sangue de boi 10/02/2020 270.000 Café • Pqdt Vietinã Oliveira https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-cafe-em-po-brasileiro-e-misturado-com-sangue-de-boi/
Projeto Amazônia Conectada não é obra do governo Bolsonaro 10/02/2020 1.200 Bolsonaro • Ofuxico Online https://aosfatos.org/noticias/projeto-amazonia-conectada-nao-e-obra-do-governo-bolsonaro/
É falso que Marcelo Freixo disse ‘Temos que destruir a democracia, o Brasil’ 11/02/2020 4.000 Freixo https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-marcelo-freixo-disse-temos-que-destruir-democracia-o-brasil/
É falso que mensagem de WhatsApp não pode ser hifenizada 12/02/2020 Twitter Imprensa Terça Livre (Allan) https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-mensagem-de-whatsapp-nao-pode-ser-hifenizada/

Não há discrepância entre datas de reportagem e explicação da 'Folha' sobre fonte 12/02/2020 300 Imprensa Wenderson Hott

• Senzala Ideológica
• Direita Capixaba
• Anti Comunismo https://aosfatos.org/noticias/nao-ha-discrepancia-entre-datas-de-reportagem-e-explicacao-da-folha-sobre-fonte/

Não existe a bênção dos inocentes que posts alegam que papa daria a Lula 13/02/2020 8.600
Papa Francisco
Lula Airton Bueno https://aosfatos.org/noticias/nao-existe-bencao-dos-inocentes-que-posts-alegam-que-papa-daria-lula/

Imagem falseia dados ao comparar preço de combustível sob Lula, Dilma e Bolsonaro 13/02/2020 2.200

Lula
Dilma
Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/imagem-falseia-dados-ao-comparar-preco-de-combustivel-sob-lula-dilma-e-bolsonaro/

Homem que acusa Lula de ter conta no banco do Vaticano não é diretor da instituição 14/02/2020 225.000 Lula
• Presidente Bolsonaro.com
• Âncora da Notícia https://aosfatos.org/noticias/homem-que-acusa-lula-de-ter-conta-no-banco-do-vaticano-nao-e-diretor-da-instituicao/

Lula recebeu homenagem da prefeitura de Roma em 2015, não em 2020 14/02/2020 10.000 Lula • PT-AM https://aosfatos.org/noticias/lula-recebeu-homenagem-da-prefeitura-de-roma-em-2015-nao-em-2020/

É falso que vídeo mostre Bolsonaro sendo expulso de jogo do Flamengo no domingo 17/02/2020 28.500 Bolsonaro

• Brasil 247 (corrigiu)
• Vanessa Grazziotin (corrigiu)
• Globofolha.com
• Proximapagina.blog.br https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-video-mostre-bolsonaro-sendo-expulso-de-jogo-do-flamengo-no-domingo/

Antropólogo preso em terra indígena não é militante de esquerda 18/02/2020 27.200 Mourão
• República de Curitiba (Página)
• Amigos do Bolsonaro de Itapema - SC https://aosfatos.org/noticias/antropologo-preso-em-terra-indigena-nao-e-militante-de-esquerda/

Trump não disse 'Papa não fará Lula mais respeitado, mas Lula fará o papa perder o 
respeito' 18/02/2020 500

Trump
Lula
Papa https://aosfatos.org/noticias/trump-nao-disse-papa-nao-fara-lula-mais-respeitado-mas-lula-fara-o-papa-perder-o-respeito/

É falso que polícia concluiu que Marielle foi morta pelo tráfico de drogas 20/02/2020 900 Marielle https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-policia-concluiu-que-marielle-foi-morta-pelo-trafico-de-drogas/

Reportagem sobre apoio de Bolsonaro a protestos não usou vídeo de 2015 28/02/2020 7.500
Vera Magalhães
Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/reportagem-sobre-apoio-de-bolsonaro-protestos-nao-usou-video-2015/

É montagem foto de Schwarzenegger usando camiseta ‘Bolsonaro Presidente’ 02/03/2020 13.000 Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/e-montagem-foto-de-schwarzenegger-usando-camiseta-bolsonaro-presidente/

Vídeo em que artistas convocam para protestos é de 2015, não atual 02/03/2020 21.200 Bolsonaro
• O Alerta (alguns sites usaram como fonte)
• NBO (outros sites usaram como fonte) • BombeirosDF.com.br https://aosfatos.org/noticias/video-em-que-artistas-convocam-para-protestos-e-de-2015-nao-atual/

É falso que padre de São José dos Campos declarou apoio a protestos pró-Bolsonaro 3/3/2020 15.000 Atos 15 de março
• TBNews
• Movimeto do POVO Brasileiro https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-padre-de-sao-jose-dos-campos-declarou-apoio-a-protestos-pro-bolsonaro/

Vídeo desinforma ao negar eficácia de álcool em gel e indicar vinagre contra coronavírus 04/03/2020 - Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/video-desinforma-ao-negar-eficacia-de-alcool-em-gel-e-indicar-vinagre-contra-coronavirus/
Corrente engana ao indicar vitamina C e água quente com limão contra coronavírus 5/3/2020 1.400 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/corrente-engana-ao-indicar-vitamina-c-e-agua-quente-com-limao-contra-coronavirus/
Foto não mostra coronel reformado Ibis Pereira abraçado a um criminoso 9/3/2020 12 mil Ibis Pereira https://aosfatos.org/noticias/foto-nao-mostra-coronel-reformado-ibis-pereira-abracado-um-criminoso/
Maia não anunciou pré-candidatura à Presidência em 2022; vídeo é de 2018 10/3/2020 1.000 Rodrigo Maia https://www.aosfatos.org/noticias/maia-nao-anunciou-pre-candidatura-presidencia-em-2022-video-e-de-2018/
Imagem da Torre Eiffel engana novamente sobre homenagem a Lula 10/3/2020 4.000 Lula https://aosfatos.org/noticias/imagem-da-torre-eiffel-engana-novamente-sobre-homenagem-lula/

Mulher que aparece alcoolizada em vídeo não é a filósofa Marilena Chauí 11/3/2020 1.200
Marilena Chauí
PT https://www.aosfatos.org/noticias/mulher-que-aparece-alcoolizada-em-video-nao-e-filosofa-marilena-chaui/

Foto não mostra jornalista da Globo usando tornozeleira eletrônica 11/3/2020 8.500 Globo https://aosfatos.org/noticias/foto-nao-mostra-jornalista-da-globo-usando-tornozeleira-eletronica/
Allan dos Santos não afirmou que substituirá Wajngarten; tweet é de conta falsa 12/3/2020 500 (twitter) Allan dos Santos https://aosfatos.org/noticias/allan-dos-santos-nao-afirmou-que-substituira-wajngarten-tweet-e-de-conta-falsa/
É falso que 3.500 italianos desembarcaram em Búzios após decreto de quarentena em 
país europeu 13/3/2020 1.500 Coronavírus • O informante (corrigiu) https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-3500-italianos-desembarcaram-em-buzios-apos-decretacao-de-quarentena-em-pais-europeu/
Bolsonaro não disse em pronunciamento que manifestações do dia 15 ‘continuam 
inabaláveis’ 13/3/2020 13.000 Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/bolsonaro-nao-disse-em-pronunciamento-que-manifestacoes-do-dia-15-continuam-inabalaveis/
Cuba não desenvolveu vacina para o novo coronavírus 13/3/2020 1.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/cuba-nao-desenvolveu-vacina-para-o-novo-coronavirus/
Edir Macedo usa vídeo com informações falsas para minimizar pandemia do coronavírus 16/3/2020 - Coronavírus • Edir Macedo https://aosfatos.org/noticias/edir-macedo-usa-video-com-informacoes-falsas-para-minimizar-pandemia-do-coronavirus/
Beber água e fazer gargarejos com sal ou vinagre não impedem infecção por coronavírus 16/3/2020 130.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/beber-agua-e-fazer-gargarejos-com-sal-ou-vinagre-nao-impedem-infeccao-por-coronavirus/
Foto de protesto contra Dilma é compartilhada como se fosse de ato bolsonarista 16/3/2020 700 Protestos https://aosfatos.org/noticias/foto-de-protesto-contra-dilma-e-compartilhada-como-se-fosse-de-ato-bolsonarista/
É falso que governo liberou saques para beneficiários do Bolsa Família por causa do 
coronavírus 17/3/2020 - Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-governo-liberou-saques-para-beneficiarios-do-bolsa-familia-por-causa-do-coronavirus/
É falso que Barroso declarou apoio às manifestações bolsonaristas de 15 de março 17/3/2020 113.000 Barroso https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-barroso-declarou-apoio-manifestacoes-bolsonaristas-de-15-de-marco/
Imagem distorce dados econômicos para sugerir que China se beneficiou do novo 
coronavírus 17/3/2020 35.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/-economicos-para-sugerir-que-china-se-beneficiou-do/

Israel não descobriu cura ou vacina para o coronavírus 18/3/2020 12.700
Coronavírus
Israel

• Jornal 21 Brasil
• Pátria Amada PE (Canal no Youtube) https://aosfatos.org/noticias/israel-nao-descobriu-cura-ou-vacina-para-o-coronavirus/

Lei de Migração não impede o fechamento de fronteiras 18/3/2020 60.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/lei-de-migracao-nao-impede-o-fechamento-de-fronteiras/

Vacina contra coronavírus para cães não tem relação com Covid-19 19/3/2020 1.000
Coronavírus
Lei de Migração https://aosfatos.org/noticias/vacina-contra-coronavirus-para-caes-nao-tem-relacao-com-covid-19/

É falso que Preta Gil cantou em bloco de rua após ser diagnosticada com Covid-19 19/3/2020 30.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-preta-gil-cantou-em-bloco-de-rua-apos-ser-diagnosticada-com-covid-19/
Ambev não vai distribuir álcool em gel para a população, apenas para hospitais públicos 20/3/2020 500 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/ambev-nao-vai-distribuir-alcool-em-gel-para-populacao-apenas-para-hospitais-publicos/
Não é verdade que governo suspenderá aposentadoria de idoso que sair à rua 20/3/2020 - Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-governo-suspendera-aposentadoria-de-idoso-que-sair-rua/
Eficácia da cloroquina para a cura da Covid-19 não é comprovada 20/3/2020 30.000 Coronavírus
Eficácia da cloroquina para a cura da Covid-19 não é comprovada 20/3/2020 30.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/video-engana-ao-afirmar-que-foi-descoberto-remedio-eficaz-contra-covid-19/
É falso que Vera Magalhães recebe R$ 500 mil mensais da TV Cultura 20/3/2020 2.000 Imprensa https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-vera-magalhaes-recebe-r-500-mil-mensais-da-tv-cultura/
Bolsonaristas resgatam vídeo antigo de Drauzio Varella para difundir desinformação sobre 
Covid-19 22/3/2020 42.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/bolsonaristas-resgatam-video-antigo-de-drauzio-varella-para-difundir-desinformacao-sobre-covid-19/
Governo não iniciou cadastro para 'auxílio-cidadão' de R$ 200 contra coronavírus 23/3/2020 - Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/governo-nao-iniciou-cadastro-para-auxilio-cidadao-de-r-200-contra-coronavirus/
Não é verdade que vacina cura Covid-19 em três horas 23/3/2020 2.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-vacina-cura-covid-19-em-tres-horas/

Presidente chinês não disse que pandemia é início de nova era para o socialismo 24/3/2020 2.000
Coronavírus
China https://aosfatos.org/noticias/presidente-chines-nao-disse-que-pandemia-e-inicio-de-nova-era-para-o-socialismo/

É falso que filme chamado ‘Coronavírus’ foi lançado na China em 2013 24/3/2020 25.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-filme-chamado-coronavirus-foi-lancado-na-china-em-2013/
É falso que início do surto de H1N1 foi mais mortal que o de Covid-19 24/3/2020 3.100 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-inicio-do-surto-de-h1n1-foi-mais-mortal-que-o-de-covid-19/
Não é verdade que governo federal vai multar pessoas que circularem nas ruas 24/3/2020 1.500 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-governo-vai-multar-pessoas-que-circularem-nas-ruas/
Não houve saques em supermercados de São Vicente por causa do coronavírus 25/3/2020 3.500 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/nao-houve-saques-em-supermercados-de-sao-vicente-por-causa-do-coronavirus/
É falso que 232 crianças morreram na Itália em decorrência da Covid-19 25/3/2020 160.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-232-criancas-morreram-na-italia-em-decorrencia-da-covid-19/
Gráfico desatualizado engana ao comparar mortes por Covid-19 com as de outras 
doenças 25/3/2020 3.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/grafico-desatualizado-engana-ao-comparar-mortes-por-covid-19-com-de-outras-doencas/

É falso que Israel conseguiu combater o coronavírus isolando apenas idosos 26/3/2020
Coronavírus
Israel https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-israel-conseguiu-combater-o-coronavirus-isolando-apenas-idosos/

Governo não liberou saque de fundo previdenciário, que nem mesmo existe 26/3/2020 - Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/governo-nao-liberou-saque-de-fundo-previdenciario-que-nem-mesmo-existe/
Vídeo de saque a supermercado foi gravado em Honduras em 2017, não no Brasil 27/3/2020 30.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/video-de-saque-supermercado-foi-gravado-em-honduras-em-2017-nao-no-brasil/
Vídeo em que ministro de Israel defende isolar apenas idosos é anterior às restrições no 
país 27/3/2020 41.000

Coronavírus
Israel https://aosfatos.org/noticias/video-em-que-ministro-de-israel-defende-isolar-apenas-idosos-e-anterior-restricoes-no-pais/

Bolsonaristas usam foto de paciente com enfisema pulmonar para promover 'cura' da 
Covid-19 29/3/2020 27.500 Coronavírus Senso Incomum Flavio Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/bolsonaristas-usam-foto-de-paciente-com-enfisema-pulmonar-para-promover-cura-da-covid-19/
Morte de 'borracheiro' não consta de dados oficiais de letalidade pelo novo coronavírus 29/3/2020 15.000 Coronavírus Bia Kicis https://aosfatos.org/noticias/morte-de-borracheiro-nao-consta-de-dados-oficiais-de-letalidade-pelo-novo-coronavirus/
É falso que morte de traficante pela polícia foi noticiada como se fosse por Covid-19 30/3/2020 12.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-morte-de-traficante-pela-policia-foi-noticiada-como-se-fosse-por-covid-19/
CNN Brasil não fez enquete de intenções de voto para eleições de 2022; tweet é de conta 
satírica 30/3/2020 2.000 Eleições https://aosfatos.org/noticias/cnn-brasil-nao-fez-enquete-de-intencoes-de-voto-para-eleicoes-de-2022-tweet-e-de-conta-satirica/
Mensagens que prometem cadastro para auxílio emergencial são golpe de roubo de 
dados 30/3/2020 -

Coronavírus
Golpe https://aosfatos.org/noticias/mensagens-que-prometem-cadastro-para-auxilio-emergencial-sao-golpe-de-roubo-de-dados/

https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-drauzio-varella-recomendou-suplemento-para-dores-nas-articulacoes/
https://aosfatos.org/noticias/imagem-de-incendios-na-australia-foi-feita-por-artista-nao-pela-nasa/
https://aosfatos.org/noticias/homem-que-aparece-em-fotos-com-lula-nao-e-irmao-de-adelio-bispo/
https://aosfatos.org/noticias/fotos-antigas-viralizam-como-se-fossem-de-militares-dos-eua-enviados-ao-ira/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-luciano-bivar-e-guiomar-mendes-presidem-seguradora-do-dpvat/
https://aosfatos.org/noticias/foto-que-circula-nas-redes-nao-mostra-casamento-forcado-de-meninas-no-ira/
https://aosfatos.org/noticias/video-nao-mostra-tentativa-de-assassinato-de-principe-da-arabia-saudita-imagens-sao-encenacao/
https://aosfatos.org/noticias/e-falsa-capa-da-veja-que-diz-que-moro-enganou-milhoes-de-brasileiros/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-cedae-emitiu-alerta-para-que-cariocas-evitassem-consumo-de-agua/
https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-lula-quer-se-tornar-pastor-evangelico/
https://aosfatos.org/noticias/nao-e-gleisi-mulher-agredida-em-video-gravado-em-micareta-de-fortaleza/
https://aosfatos.org/noticias/audios-difundem-desinformacao-sobre-situacao-da-agua-no-rio/
https://aosfatos.org/noticias/foto-de-cleo-pires-com-camiseta-critica-moro-e-montagem/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-video-mostre-lider-do-mst-sendo-preso-por-trafico-de-drogas/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-beneficiario-do-bolsa-familia-tera-r-350-para-compra-de-material-escolar/
https://aosfatos.org/noticias/foto-de-atriz-turca-circula-nas-redes-como-se-fosse-de-suposta-servidora-fantasma/
https://aosfatos.org/noticias/lei-de-abuso-de-autoridade-nao-impede-que-vitima-divulgue-imagens-de-crime/
https://aosfatos.org/noticias/audio-falsamente-atribuido-dono-de-bar-mineiro-traz-desinformacao-sobre-cerveja/
https://aosfatos.org/noticias/prefeitura-do-rio-nao-confirmou-que-agua-da-cedae-foi-contaminada-por-esgoto/
https://aosfatos.org/noticias/correcao-regina-duarte-recebe-pensao-por-ser-filha-de-militar-mas-de-r-68-mil-nao-r-20-mil/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-governo-bolsonaro-asfaltou-o-km-110-da-transamazonica/
https://aosfatos.org/noticias/nao-e-do-novo-coronavirus-patente-citada-em-posts-nas-redes-sociais/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-antigripais-contenham-substancia-mortal-proibida-pela-anvisa/
https://www.aosfatos.org/noticias/video-nao-mostra-acidente-de-kobe-bryant-mas-queda-de-aeronave-nos-emirados-arabes-unidos/
https://aosfatos.org/noticias/oms-nao-orientou-evitar-sexo-com-animais-para-se-prevenir-do-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/medicos-nao-indicaram-vitamina-c-e-cha-de-erva-doce-contra-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-canada-orientou-manter-garganta-umida-como-prevencao-ao-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-fundacao-de-bill-gates-financiou-patente-do-novo-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/texto-em-resposta-video-de-zelia-duncan-nao-foi-escrito-por-regina-duarte/
https://aosfatos.org/noticias/foto-de-pessoas-deitadas-na-rua-nao-retrata-infectados-pelo-coronavirus-na-china/
https://aosfatos.org/noticias/vitamina-c-com-zinco-nao-previne-nem-trata-sintomas-do-novo-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/feira-de-animais-mostrada-em-video-nao-fica-na-china-mas-na-indonesia/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-pastelaria-de-chineses-foi-fechada-por-vender-carne-de-cachorro/
https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-stf-pode-deixar-de-punir-roubo-de-celular-de-ate-r-500/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-cafe-em-po-brasileiro-e-misturado-com-sangue-de-boi/
https://aosfatos.org/noticias/projeto-amazonia-conectada-nao-e-obra-do-governo-bolsonaro/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-marcelo-freixo-disse-temos-que-destruir-democracia-o-brasil/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-mensagem-de-whatsapp-nao-pode-ser-hifenizada/
https://aosfatos.org/noticias/nao-ha-discrepancia-entre-datas-de-reportagem-e-explicacao-da-folha-sobre-fonte/
https://aosfatos.org/noticias/nao-existe-bencao-dos-inocentes-que-posts-alegam-que-papa-daria-lula/
https://aosfatos.org/noticias/imagem-falseia-dados-ao-comparar-preco-de-combustivel-sob-lula-dilma-e-bolsonaro/
https://aosfatos.org/noticias/homem-que-acusa-lula-de-ter-conta-no-banco-do-vaticano-nao-e-diretor-da-instituicao/
https://aosfatos.org/noticias/lula-recebeu-homenagem-da-prefeitura-de-roma-em-2015-nao-em-2020/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-video-mostre-bolsonaro-sendo-expulso-de-jogo-do-flamengo-no-domingo/
https://aosfatos.org/noticias/antropologo-preso-em-terra-indigena-nao-e-militante-de-esquerda/
https://aosfatos.org/noticias/trump-nao-disse-papa-nao-fara-lula-mais-respeitado-mas-lula-fara-o-papa-perder-o-respeito/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-policia-concluiu-que-marielle-foi-morta-pelo-trafico-de-drogas/
https://aosfatos.org/noticias/reportagem-sobre-apoio-de-bolsonaro-protestos-nao-usou-video-2015/
https://aosfatos.org/noticias/e-montagem-foto-de-schwarzenegger-usando-camiseta-bolsonaro-presidente/
https://aosfatos.org/noticias/video-em-que-artistas-convocam-para-protestos-e-de-2015-nao-atual/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-padre-de-sao-jose-dos-campos-declarou-apoio-a-protestos-pro-bolsonaro/
https://aosfatos.org/noticias/video-desinforma-ao-negar-eficacia-de-alcool-em-gel-e-indicar-vinagre-contra-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/corrente-engana-ao-indicar-vitamina-c-e-agua-quente-com-limao-contra-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/foto-nao-mostra-coronel-reformado-ibis-pereira-abracado-um-criminoso/
https://www.aosfatos.org/noticias/maia-nao-anunciou-pre-candidatura-presidencia-em-2022-video-e-de-2018/
https://aosfatos.org/noticias/imagem-da-torre-eiffel-engana-novamente-sobre-homenagem-lula/
https://www.aosfatos.org/noticias/mulher-que-aparece-alcoolizada-em-video-nao-e-filosofa-marilena-chaui/
https://aosfatos.org/noticias/foto-nao-mostra-jornalista-da-globo-usando-tornozeleira-eletronica/
https://aosfatos.org/noticias/allan-dos-santos-nao-afirmou-que-substituira-wajngarten-tweet-e-de-conta-falsa/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-3500-italianos-desembarcaram-em-buzios-apos-decretacao-de-quarentena-em-pais-europeu/
https://aosfatos.org/noticias/bolsonaro-nao-disse-em-pronunciamento-que-manifestacoes-do-dia-15-continuam-inabalaveis/
https://aosfatos.org/noticias/cuba-nao-desenvolveu-vacina-para-o-novo-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/edir-macedo-usa-video-com-informacoes-falsas-para-minimizar-pandemia-do-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/beber-agua-e-fazer-gargarejos-com-sal-ou-vinagre-nao-impedem-infeccao-por-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/foto-de-protesto-contra-dilma-e-compartilhada-como-se-fosse-de-ato-bolsonarista/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-governo-liberou-saques-para-beneficiarios-do-bolsa-familia-por-causa-do-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-barroso-declarou-apoio-manifestacoes-bolsonaristas-de-15-de-marco/
https://aosfatos.org/noticias/-economicos-para-sugerir-que-china-se-beneficiou-do/
https://aosfatos.org/noticias/israel-nao-descobriu-cura-ou-vacina-para-o-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/lei-de-migracao-nao-impede-o-fechamento-de-fronteiras/
https://aosfatos.org/noticias/vacina-contra-coronavirus-para-caes-nao-tem-relacao-com-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-preta-gil-cantou-em-bloco-de-rua-apos-ser-diagnosticada-com-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/ambev-nao-vai-distribuir-alcool-em-gel-para-populacao-apenas-para-hospitais-publicos/
https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-governo-suspendera-aposentadoria-de-idoso-que-sair-rua/
https://aosfatos.org/noticias/video-engana-ao-afirmar-que-foi-descoberto-remedio-eficaz-contra-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-vera-magalhaes-recebe-r-500-mil-mensais-da-tv-cultura/
https://aosfatos.org/noticias/bolsonaristas-resgatam-video-antigo-de-drauzio-varella-para-difundir-desinformacao-sobre-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/governo-nao-iniciou-cadastro-para-auxilio-cidadao-de-r-200-contra-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-vacina-cura-covid-19-em-tres-horas/
https://aosfatos.org/noticias/presidente-chines-nao-disse-que-pandemia-e-inicio-de-nova-era-para-o-socialismo/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-filme-chamado-coronavirus-foi-lancado-na-china-em-2013/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-inicio-do-surto-de-h1n1-foi-mais-mortal-que-o-de-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-governo-vai-multar-pessoas-que-circularem-nas-ruas/
https://aosfatos.org/noticias/nao-houve-saques-em-supermercados-de-sao-vicente-por-causa-do-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-232-criancas-morreram-na-italia-em-decorrencia-da-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/grafico-desatualizado-engana-ao-comparar-mortes-por-covid-19-com-de-outras-doencas/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-israel-conseguiu-combater-o-coronavirus-isolando-apenas-idosos/
https://aosfatos.org/noticias/governo-nao-liberou-saque-de-fundo-previdenciario-que-nem-mesmo-existe/
https://aosfatos.org/noticias/video-de-saque-supermercado-foi-gravado-em-honduras-em-2017-nao-no-brasil/
https://aosfatos.org/noticias/video-em-que-ministro-de-israel-defende-isolar-apenas-idosos-e-anterior-restricoes-no-pais/
https://aosfatos.org/noticias/bolsonaristas-usam-foto-de-paciente-com-enfisema-pulmonar-para-promover-cura-da-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/morte-de-borracheiro-nao-consta-de-dados-oficiais-de-letalidade-pelo-novo-coronavirus/
https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-morte-de-traficante-pela-policia-foi-noticiada-como-se-fosse-por-covid-19/
https://aosfatos.org/noticias/cnn-brasil-nao-fez-enquete-de-intencoes-de-voto-para-eleicoes-de-2022-tweet-e-de-conta-satirica/
https://aosfatos.org/noticias/mensagens-que-prometem-cadastro-para-auxilio-emergencial-sao-golpe-de-roubo-de-dados/


Título Data Shares Personagem Fonte ou principal publicação Também compartilharam Link
Cloroquina só foi liberada para pacientes internados com Covid-19; posts omitem 
informações 31/3/2020 57.000 Coronavírus Zap Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/cloroquina-so-foi-liberada-para-pacientes-internados-com-covid-19-posts-omitem-informacoes/

Foto de Fátima Bezerra em 'ritual vodu' contra Bolsonaro é montagem 31/3/2020 40.000
Governadores
PT https://aosfatos.org/noticias/foto-de-fatima-bezerra-com-boneco-de-vodu-de-bolsonaro-e-montagem/

Não é verdade que diretor da OMS recuou de recomendação de isolamento social 1/4/2020 100.000 Coronavírus Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-diretor-da-oms-recuou-de-recomendacao-de-isolamento-social/
Vídeo compartilhado por Bolsonaro engana ao afirmar que Ceasa em MG está 
desabastecida 1/4/2020 23.000 Coronavírus Jair Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/video-compartilhado-por-bolsonaro-engana-ao-afirmar-que-ceasa-em-mg-esta-desabastecida/
Ministério da Saúde não orientou que parentes duvidem de atestados de óbito por Covid-
19 1/4/2020 2.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/ministerio-da-saude-nao-orientou-que-parentes-duvidem-de-atestados-de-obito-por-covid-19/
Fora de contexto, vídeos são usados para acusar chineses de disseminar novo 
coronavírus 1/4/2020 -

Coronavírus
China https://aosfatos.org/noticias/fora-de-contexto-videos-sao-usados-para-acusar-chineses-de-disseminar-novo-coronavirus/

Não é verdade que morte por atropelamento em SP foi registrada como Covid-19 2/4/2020 10.500 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/nao-e-verdade-que-morte-por-atropelamento-em-sp-foi-registrada-como-covid-19/
Vídeo que mostra descarte de alimentos na Ceagesp é antigo e sem relação com 
isolamento 2/4/2020 16.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/video-que-mostra-descarte-de-alimentos-na-ceagesp-e-antigo-e-sem-relacao-com-isolamento/
Texto que acusa China de criar coronavírus para obter vantagem econômica reúne 
informações falsas 3/4/2020 1.000

Coronavírus
China https://aosfatos.org/noticias/texto-que-acusa-china-de-criar-coronavirus-para-obter-vantagem-economica-reune-informacoes-falsas/

Globo não veiculou foto de mortos de naufrágio como se fosse de vítimas de Covid-19 3/4/2020 5.000
Coronavírus
Imprensa https://aosfatos.org/noticias/globo-nao-veiculou-foto-de-mortos-de-naufragio-como-se-fosse-de-vitimas-de-covid-19/

Osmar Terra distorce dados para defender que isolamento não diminui disseminação da 
Covid-19 4/4/2020 6.000 Coronavírus Osmar Terra https://aosfatos.org/noticias/osmar-terra-distorce-dados-para-defender-que-isolamento-nao-diminui-disseminacao-da-covid-19/

Rodrigo Maia não afirmou que fundo eleitoral é mais importante que vida de brasileiros 5/4/2020 30.000
Coronavírus
Congresso https://aosfatos.org/noticias/rodrigo-maia-nao-afirmou-que-fundo-eleitoral-e-mais-importante-que-vida-de-brasileiros/

É falso que SP revisou dados e agora registra apenas 26 mortes por Covid-19 6/4/2020 12.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-sp-revisou-dados-e-agora-registra-apenas-26-mortes-por-covid-19/
É falso que Mandetta renovou contratos de publicidade do governo Dilma sem aval do 
Planalto 6/4/2020 30.000

Coronavírus
Mandetta https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-mandetta-renovou-contratos-de-publicidade-do-governo-dilma-sem-aval-do-planalto/

Acordo com China Media Group não foi firmado por Mandetta, mas por Osmar Terra 7/4/2020 3.000
Mandetta
China https://aosfatos.org/noticias/acordo-com-china-media-group-nao-foi-firmado-por-mandetta-mas-por-osmar-terra/

É falso que Banco Mundial classificou Brasil como melhor país no combate à Covid-19 7/4/2020 5.500
Coronavírus
Governo • Conexão Política (Fonte original)

• PresidenteBolsonaro.com
• BulgarianNews.XYZ https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-banco-mundial-classificou-brasil-como-melhor-pais-no-combate-covid-19/

Mensagens que prometem ovos de Páscoa grátis escondem golpe de roubo de dados 7/4/2020 - Golpe https://aosfatos.org/noticias/mensagens-que-prometem-ovos-de-pascoa-gratis-escondem-golpe-de-roubo-de-dados/

Rodrigo Maia não descartou projeto do governo Bolsonaro sobre quarentena 8/4/2020 21.000
Rodrigo Maia
Bolsonaro https://aosfatos.org/noticias/rodrigo-maia-nao-descartou-projeto-do-governo-bolsonaro-sobre-quarentena/

Diretor da OMS não afirmou que quarentena agrava pandemia 9/4/2020 10.000
OMS
Coronavírus https://www.aosfatos.org/noticias/diretor-da-oms-nao-afirmou-que-quarentena-agrava-pandemia/

Prisão de professor de Harvard ligado à universidade de Wuhan não tem relação com 
Covid-19 9/4/2020 10.000 Coronavírus • Deputado Osmar Terra https://aosfatos.org/noticias/prisao-de-professor-de-harvard-ligado-universidade-de-wuhan-nao-tem-relacao-com-covid-19/
Hospital de Campanha do Pacaembu não está vazio nem faz triagens 9/4/2020 60.000 Coronavírus • Deputada Bia Kicis • INTERVENÇÃO IMPERIAL - Canal Conservador de Direitahttps://aosfatos.org/noticias/hospital-de-campanha-do-pacaembu-nao-esta-vazio-nem-faz-triagens/

Presos não vão monitorar a população em pontos de ônibus no Pará 11/4/2020 50.000
Coronavírus
Helder Barbalho

• Gazeta Brasil
• RealNotícia.com
• PuiblicaBrasil.com
• Escapuliu.com https://aosfatos.org/noticias/presos-nao-vao-monitorar-populacao-em-pontos-de-onibus-no-para/

Fotos antigas da cracolândia em SP são compartilhadas como se fossem atuais 11/4/2020 58.000
Doria
Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/fotos-antigas-da-cracolandia-em-sp-sao-compartilhadas-como-se-fossem-atuais/

É falso que FDA aprovou uso da hidroxicloroquina para todos os pacientes com Covid-19 13/4/2020 2.000
Coronavírus
Cloroquina https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-fda-aprovou-uso-da-hidroxicloroquina-para-todos-os-pacientes-com-covid-19/

É montagem foto de Doria grafitando símbolo comunista em muro 13/4/2020 30.000 Doria https://aosfatos.org/noticias/e-montagem-foto-de-doria-grafitando-simbolo-comunista-em-muro/

Vídeo que mostra ação da PM em praia é antigo e sem relação com isolamento social 14/4/2020 6.000

Doria
Witzel
Rui Costa https://aosfatos.org/noticias/video-que-mostra-acao-da-pm-em-praia-e-antigo-e-sem-relacao-com-isolamento-social/

É falso que pandemia de Covid-19 só reduziu tráfego aéreo no Brasil e no continente 
africano 14/4/2020 2.000 Coronavírus • Olavo de Carvalho • Informativo Regional https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-pandemia-de-covid-19-so-reduziu-trafego-aereo-no-brasil-e-no-continente-africano/

É falso que TV italiana noticiou em 2015 que novo coronavírus foi criado em laboratório 15/4/2020 1.000
Coronavírus
China • Aconteceu no Mundo (Canal Youtube) https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-tv-italiana-noticiou-em-2015-que-novo-coronavirus-foi-criado-em-laboratorio/

Alimentos alcalinos não ajudam a prevenir ou tratar a Covid-19 15/4/2020 500 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/alimentos-alcalinos-nao-ajudam-prevenir-ou-tratar-covid-19/
Tabela que compara mortes por Covid-19 com outras causas traz dados falsos 17/04/2020 1.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/tabela-que-compara-mortes-por-covid-19-com-outras-causas-traz-dados-falsos/
É falso que número de mortes por Covid-19 caiu após Moro anunciar investigação 17/04/2020 20.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-numero-de-mortes-por-covid-19-caiu-apos-moro-anunciar-investigacao/
Foto de hospital recém-aberto em Santo André engana ao sugerir que sistema de saúde 
está vazio 18/04/2020 80.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/foto-de-hospital-recem-inaugurado-em-santo-andre-e-compartilhada-para-sugerir-que-sistema-de-saude-esta-vazio/
Bolsonaro não disse que beneficiários de auxílio emergencial de R$ 600 ‘não gostam de 
trabalhar’ 18/04/2020 28.000 Coronavírus • Verdade Verdadeira https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-bolsonaro-disse-que-beneficiario-do-auxilio-emergencial-nao-gosta-de-trabalhar/
Vídeo de protesto contra governo Dilma é difundido como fosse de ato pró-Bolsonaro 19/04/2020 55.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/video-de-protesto-contra-governo-dilma-e-difundido-como-fosse-de-ato-pro-bolsonaro/
Foto e vídeo de Doria em Araçatuba são anteriores à pandemia de Covid-19 20/04/2020 5.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/foto-e-video-de-doria-em-aracatuba-sao-anteriores-pandemia-de-covid-19/
Foto de policial pisando em manifestante foi registrada na Venezuela, não no Ceará 20/04/2020 32.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/foto-de-policial-pisando-em-manifestante-foi-registrada-na-venezuela-nao-no-ceara/
Vídeo de militares correndo na praia é antigo e não tem relação com isolamento social 20/04/2020 3.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/video-de-militares-correndo-na-praia-e-antigo-e-nao-tem-relacao-com-isolamento-social/
Não é de Braga Netto voz que aparece em áudio defendendo intervenção militar 22/4/2020 100.000 Braga Netto https://aosfatos.org/noticias/nao-e-de-braga-netto-voz-que-aparece-em-audio-defendendo-intervencao-militar/
Trump não disse em entrevista que mandará tropas ao Brasil se Bolsonaro sofrer golpe 22/4/2020 2.500 Donald Trump https://aosfatos.org/noticias/trump-nao-disse-em-entrevista-que-mandara-tropas-ao-brasil-se-bolsonaro-sofrer-golpe/
Decisão de Alexandre de Moraes de bloquear redes sociais de investigados é de 2019, 
não atual 23/4/2020 2.000 Alexandre de Moraes https://aosfatos.org/noticias/decisao-de-alexandre-de-moraes-de-bloquear-redes-sociais-de-investigados-e-de-2019-nao-atual/
É falso que o Brasil seja o país com maior taxa de pessoas recuperadas da Covid-19 23/4/2020 70.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-o-brasil-seja-o-pais-com-maior-taxa-de-pessoas-recuperadas-da-covid-19/
Vídeo de policiais invadindo o Congresso Nacional é de 2017 23/4/2020 - Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/video-de-policiais-invadindo-o-congresso-nacional-e-de-2017/
É falso que máscaras importadas da China estão infectadas com o novo coronavírus 24/04/2020 20.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-mascaras-importadas-da-china-estao-infectadas-com-o-novo-coronavirus/
É falso que óbitos por Covid-19 em SP caíram após auditoria do Ministério da Saúde 24/04/2020 40.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-obitos-por-covid-19-em-sp-cairam-apos-auditoria-do-ministerio-da-saude/
É falso que OMS alertou que Índia e China exportam máscaras com coronavírus 27/04/2020 509.000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-oms-alertou-que-india-e-china-exportam-mascaras-com-coronavirus/
Nobel de Medicina não disse que novo coronavírus foi criado pela China 28/04/2020 - Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/nobel-de-medicina-tasuku-honjo-nao-disse-que-novo-coronavirus-foi-criado-pela-china/
É falso que álcool deixado dentro de veículo pode pegar fogo 28/04/2020 20000 Coronavírus https://aosfatos.org/noticias/e-falso-que-alcool-deixado-dentro-de-veiculo-pode-pegar-fogo/
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