LLArqueólogos que trabalhavam numa
tumba antiga , no Egito, encontraram
um queijo, calcificado, de 3.200 anos
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LL‘Vaza, Falsiane!’

LLluto internacional

Vacina pra eleição

Morre Kofi
Annan, ex-ONU

Plataforma ensina como identificar as fake news

A

partidário e batizado de
‘Vaza, Falsiane!’, um curso
online — qualquer pessoa
pode acessar gratuitamente —,
lançado no início do mês,já é uma
das ferramentas mais importantes
para o cidadão identificar as fake
news (notícias falsas),tidas por especialistas como uma das maiores ameaças às próximas eleições,
em outubro. A plataforma www.
vazafalsiane.com foi criada pelos
professores de Jornalismo Ivan Paganotti (Fiam-Faam), Leonardo
Sakamoto (PUC-SP) e Rodrigo
Ratier (Cásper Líbero), com patrocínio do Facebook.
Presidente da ONG Repórter
Brasil, da campanha #SomosLivres, contra o trabalho escravo,
Sakamoto frisa que além do viés
político e educativo, o canal tem
abordagem popular, com design
e memes que falam a língua das
redes sociais. A apresentação é do
youtuber Iberê Thenório,do canal
Manual do Mundo, que tem dez
milhões de seguidores. O curso
conta com vídeos de Monja Coen,
que aposta no diálogo não-violento para soluções de conflitos.
“Apesar de ser voltado para o
público em geral, o curso, leve e
bem-humorado, visa alcançar
principalmente os jovens e docentes da educação básica e uni-

Divulgação

Ganense foi Nobel da Paz de 2001
AFP

GENEBRA, SUÍÇA

O

Aula da plataforma é apresentada pelo youtuber Iberê Thenório

versitários”,detalha Sakamoto.Ele
acrescenta também não ter dúvida de que as eleições serão marcadas por manipulação de informações. “Só não imaginamos ainda
em que proporção”, confessa.
Sakamoto,porém,destaca que
o curso dispõe de ferramentas para que as pessoas analisem de forma consciente as informações que
consomem diariamente e que hoje são tratadas como“verdadeiras
armas de guerra,por quem detém

opiniões divergentes”.
O curso tem 11 vídeos,16 testes
online,quatro galerias de imagens
e farto material didático,que também pode ser baixado para ser lido offline ou impresso como um
livro de 188 páginas. O tempo estimado para o curso, que fornece
até certificado, é de 10 horas, podendo ser cumprido pausadamente.O‘Vaza,Falsiane!’também
tem perfil no Facebook: facebook.
com/cursovazafalsiane.

ex-secretário-geral da
ONU e Prêmio Nobel
da Paz Kofi Annan morreu aos 80 anos, informou ontem sua fundação, com sede em
Genebra, na Suíça.
“Com imensa tristeza, a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que Kofi
Annan, ex-secretário-geral das
Nações Unidas e Prêmio Nobel
da Paz, faleceu sem sofrimento
neste sábado, 18 de agosto, depois de uma breve enfermidade”, anunciou a fundação, em
um comunicado.
Nascido em Gana, Annan
se tornou o primeiro negro a
assumir o comando da ONU,
tendo sido secretário-geral da
organização de janeiro de 1997
a dezembro de 2006.
Segundo a agência suíça
ATS, Annan morreu em um
hospital da parte alemã da Suíça, país que escolheu para viver.
Pouco após o anúncio do falecimento, o atual secretário-geral da ONU, o português Antonio Guterres, manifestou pesar
e chamou Annan de uma “força

Annan: líder popular da ONU

que guiava para o bem”. Já o governo de Gana decretou luto oficial de uma semana, a partir da
próxima segunda-feira.
Durante seu mandato na
ONU, Annan enfrentou o difícil
período da guerra no Iraque. Ao
deixar o cargo, ele foi considerado um dos dirigentes mais populares da ONU.O Nobel da Paz,que
conquistou juntamente com a organização, veio em 2001 por seus
esforços“em favor de um mundo
mais organizado e mais pacífico”.

rapidinha...
COMO CHECAR VERACIDADES

O ‘Vaza, Falsiane!’ define notícia
falsa e como ela se relaciona a um
fenômeno mais amplo — o da desinformação.Trata sobre a liberdade de expressão, censura prévia e as responsabilidades que a liberdade desencadeia.
LLA plataforma avalia o poder
relativo dos meios de comunicação
quando tentam influenciar a opinião
pública. Discute as diferentes escalas na régua entre a ‘verdade’ e a
LL

‘mentira’, e o que leva alguém a criar
ou compartilhar informações sem
fundamentação e por quais motivos
seu consumo é tão fácil e rápido.
LLMostra a importância da responsabilidade e traz antídotos de como
apurar um fato,algo fundamental para
garantir uma informação confiável.
LL“Ensina como checar informações por conta própria. Discute como
garantir que os relatos e opiniões es-

tejam bem fundamentados, e mostra condições para que as trocas de
ideias sejam conversas produtivas
mesmo que não se concorde com o
interlocutor”, destaca Sakamoto.
LLSegundo o Comitê Gestor da
Internet, em 2017, 116 milhões de
brasileiros já estavam conectados,
a maioria com idades entre 18 e 24
anos. Hoje, cerca de 85% dos jovens
eleitores usam internet.

Lutadora apanha do marido
A lutadora americana de
MMA Andrea Lee foi vítima de violência doméstica.
Ela foi espancada pelo marido, Donny Aaron, enquanto assistia em casa ao evento
UFC 227, em 5 de agosto. A
informação só foi divulgada
ontem. De acordo com o site My MMA News, que teve
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acesso ao relatório policial, a
peso mosca e seu marido discutiram por causa de uma luta. A também lutadora Andy
Nguyen estava com o casal e
presenciou o fato. Aaron foi
acusado de abuso doméstico,
mas está foragido. Em 2009,
ele foi preso e condenado por
homicídio com arma de fogo.

