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(…)

• Inflação

Crítico das medidas de isolamento adotadas para tentar frear a covid, Bolsonaro já mentiu outras 
vezes sobre elas terem provocado inflação nos preços. Na ONU não foi diferente: ele atribuiu o 
aumento no preço de alimentos ao lockdown.

(…)

• Tratamento precoce

Não há medicações com eficácia cientificamente comprovada para estágios iniciais da covid-19, 
uma das mentiras defendidas por Bolsonaro desde o início da pandemia e repetida novamente, hoje,
diante de líderes mundiais.

O CFM (Conselho Federal de Medicina) aprovou um parecer no ano passado dando autonomia aos 
médicos que queiram receitar as medicações, desde que os pacientes tenham ciência de possíveis 
efeitos colaterais. No entanto, o conselho não recomenda o suposto "tratamento precoce".

A hidroxicloroquina, uma das medicações mais citadas pelo presidente, é contraindicada em casos 
de covid pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) e pela maioria dos fabricantes brasileiros.

• Benefício para preservação do emprego

O presidente errou o valor gasto pelo governo com o programa de manutenção de emprego e renda. 
Na ONU, Bolsonaro alegou ter gastado US$ 40 bilhões (cerca de R$ 211 bilhões, pelo câmbio 
atual), quando o custo dos benefícios está mais próximo de R$ 40 bilhões.

(…]

• Fortalecimento de órgãos ambientais

Outra afirmação falsa foi a de que os recursos destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais 
"foram dobrados". Isso nem sequer aconteceu, já que o aumento do orçamento para o Ibama e o 
ICMBio está previsto apenas para 2022.

(…]

• 7 de Setembro

Ao mencionar os atos em 7 de setembro favoráveis ao seu governo, Bolsonaro disse que "milhões" 
foram às ruas. Não há dados que corroborem a afirmação, pelo contrário: a estimativa da Secretaria 
de Segurança Pública de São Paulo aponta que 125 mil pessoas compareceram ao ato da avenida 
Paulista.
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