iNFORMAÇÃO

Antídoto contra
a epidemia das
FAKE NEWS
Em árdua jornada contra a desinformação, projeto didático gratuito
ensina crianças a identificar e lutar contra as notícias falsas

E

m tempos de pandemia do novo coronavírus, o mundo também vive
uma ‘pandemia’
de fake news. As notícias
falsas, propositalmente disseminadas, principalmente através das redes sociais,
são um desserviço para a
sociedade. Mais do que isso:
podem até matar. Afinal,
receitar um remédio inadequado para a cura de uma
doença que ainda não tem
nem vacina pode ser fatal
em muitos casos.
Nesse cenário, o papel
da imprensa é fundamental para informar as pessoas
com fundamento, qualidade e exatidão. É uma luta
diária e incessante contra as
Fake News.
Em 2020, o OVALE criou
ferramentas como o ‘Escola
de Notícias’, com uma série de vídeos que têm como
objetivo justamente levar
informações e desmentir as
notícias falsas. Além disso,
foi criado o ‘Verifica OVA-
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LE’, onde as informações
duvidosas são esclarecidas
para o leitor e podem ser
conferidas no site do jornal
e nas redes sociais. E, para
consolidar ainda mais o trabalho, OVALE fez uma parceria com o projeto Laranja
Roxa, fornecendo de forma
gratuita um material didático, que também pode ser
baixado no site do jornal.
“Como principal veículo
de comunicação da RMVale, em meio a essa tsunami, essa epidemia de Fake
News, OVALE criou ferramentas para auxiliar o leitor
na identificação das notícias
falsas. A ideia é auxiliar com
que a sociedade da nossa
região crie anticorpos contra esta pandemia de Fake
News”, diz o editor-chefe de
OVALE, Guilhermo Codazzi.

PARCERIA.
Com o Laranja Roxa, são
disponibilizados em parceria com o jornal ferramentas como e-books,
games, plano de aulas, vídeos, textos, atividades. O
material, inclusive, é utilizado por escolas, públicas
e particulares em São José
dos Campos. Flávia de Oliveira, neuropsicopedagoga
especialista em Educação
Emocional e Arteterapia e
uma das sócias da Laranja
Roxa, ressalta o sucesso da
parceria, que começou em
maio deste ano.
Junto com o jornal, criou
o ‘Kit Fake News’, uma das
ferramentas gratuitas disponíveis. “A Laranja Roxa
tem o foco em soluções
criativas para a educação
e poder entregar gratuitamente às escolas e professores um material tão
completo e rico sobre fake
news nos dá a sensação de
contribuir com a sociedade em busca de um mundo
melhor”, explica.

