
Informar, comunicar, comparti-

lhar, são ações extremamente 

importantes na sociedade moder-

na e, hoje, são elementos-chave 

para a manutenção do status quo 

do sistema hegemônico neolibe-

ral.  

As Ciências Biológicas, não pode 

furtar-se de usar os recursos tec-

nológicos, como instrumentos que 

divulgam saberes e conhecimen-

tos baseados em vivências secula-

res (povos tradicionais) e pesqui-

sas científicas, com o firme propó-

sito de promover reflexões críticas 

sobre o modus vivendi que o Ho-

mo sapiens vem desenvolvendo,  

e que tantos danos tem causado 

ao sistema planetário. 

Portanto, o Boletim Informativo 

BiOnLine nasce com seu destino 

traçado: ser instrumento de divul-

gação e reflexão sobre as ações 

humanas que impactam o mundo 

e o planeta como um todo, de 

formas positiva e/ou negativa. 

Desejamos que nosso(a) leitor(a) 

sinta-se provocado(a) a pensar  

junto com o BiOnLine, sobre a 

sociedade sustentável que preci-

samos construir.  

  Juntos, seremos muito mais!!!                                                  

Editorial 

A produção de lixo no mundo tem sido um proble-

ma ao longo das últimas décadas. O aumento des-

sa produção, oriunda do isolamento social provo-

cada pela COVID-19, é algo que exige a aplicação 

da Lei Federal nº 12.305/2010, segundo ambienta-

listas. (Pag.2) 
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Produção de Lixo e 
Quarentena. 

Nº8 

A intensa produção e uso de EPIs, em conse-

quência da COVID-19,  tem exigido maior aten-

ção das autoridades públicas, no sentido de 

evitar seu descarte nos mares, rios e esgotos.   

(Pag. 3) 

Linguagens oral e escrita se caracterizam como 
estruturas de evolução cognitiva dos seres hu-
manos e hoje se expressam, mais do nunca, via 
TDICs.  (Pag. 5) 

 Descarte irregular de equipa-
mento de proteção individual 
(EPIs) e a poluição dos mares, 

rios e esgotos. 

 Literatura, Artesanato e Música: 
a Biologia presente na cultura 

popular. 

A popularização da Ciência,  através da expressão 

cultural nordestina que provocam encantamento e 

inclusão de todos os indivíduos da socieda-

de.  (Pag.4) 

TDIC: importância na                  
popularização da Ciência e da 

COVID-19.  

Ensino e Pesquisa: percursos acadêmicos na formação da cidada-
nia.  (Pag. 6) 



A produção e descarte do lixo no Brasil sempre foi um problema 

sério. Com raríssimas exceções, munícipios brasileiros praticam a 

coleta e descarte de resíduos sólidos de forma correta. Temos 

uma boa Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que, se 

cumprida, trará avanços significativos para o enfrentamento dos 

principais problemas ambientais, sociais e econômicos. 

 A PNRS trata de um conjunto de princípios, objetivos, instrumen-

tos e diretrizes relativos à gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos em âmbito Nacional, dirigidos aos setores 

públicos e privados e à coletividade, instituídos através da Lei 

Federal nº 12.305/2010 (CAERDES, 2014). Grande parte dos muní-

cios brasileiros ainda não adotaram essa lei, e, segundo estudo 

realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF), o Brasil é o 

quarto país no mundo que mais produz lixo. São 11.355.220 tone-

ladas e apenas 1,28% de reciclagem. Só está atrás dos Estados 

Unidos (1º lugar), da China (2º lugar) e da Índia (3º lu-

gar) (AGÊNCIA BRASIL, 2019). 

Com o isolamento domiciliar, que está ocorrendo em função da 

pandemia da Covid-19, vem se noticiando o aumento na produção 

de lixo, com maior concentração em áreas residenciais. Conforme 

reportagem do jornal A Tarde, somente em Salvador, Bahia, a 

geração de resíduo domiciliar cresceu 18% (24 mil toneladas) de 

março a abril e 5,5% (7,3 mil toneladas) em maio, na comparação 

com os mesmos períodos do ano passado. Para a Associação Bra-

sileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) as medidas de isolamento social devem causar um 

aumento de 15% a 25% na produção de resíduos sólidos (lixo or-

gânico e reciclável) nas residências. O lixo hospitalar deve crescer 

de 10 a 20 vezes (JORNAL DO COMÉRCIO, 2020). Ressalta-se que 

os dados se referem a cidades com medidas públicas de distancia-

mento social. 

Nas grandes cidades as pessoas passam o dia fora de suas ca-

sas (trabalho, estudo, negócio), retornando somente à noite. Des-

se modo, o lixo produzido durante o dia fica concentrado na rua 

(descartado em locais corretos ou não), ou nos seus ambientes de 

trabalho.  Especialmente, nesse período de pandemia, uma ques-

tão causa inquietação: será que está havendo mesmo o aumento 

na produção do lixo, ou é apenas uma migração dos resíduos? 

Nessa nova realidade, em que as pessoas ficam em casa, há quem 

opte por consumir menos, comprando apenas o essencial e, há 

outros que intensificaram a compra de comida por delivery, o que 

aumenta o volume de lixo doméstico em função das embalagens 

(plástico, isopor ou papelão), além das compras pela internet. Nas 

ruas o grande problema tem sido o descarte inadequado das más-

caras e luvas. 

Para assegurar o descarte adequado e seguro dos resíduos sóli-

dos, a ABRELPE, com base nas recomendações internacionais, 
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elaborou um documento, que dentre outras recomenda-

ções, orienta que o gerenciamento dos resíduos gerados em domi-

cílios sem confirmação positiva nem suspeita para COVID-19 deve 

ser executado conforme os procedimentos comumente praticados.  

No entanto, em residências com casos confirmados ou sob suspei-

ta de contaminação por COVID-19, os resíduos produzidos pelo 

paciente e por quem lhe prestar assistência devem ser acondicio-

nados em sacos plásticos resistentes e devidamente lacrados. Em 

seguida, tais sacos devem ser colocados dentro de um segundo 

saco plástico que também deverá ser devidamente fechado e, 

posteriormente, apresentado para coleta regular de limpeza urba-

na (resíduos comuns). Deve ser terminantemente proibido pelos 

departamentos de limpeza urbana o descarte de tais resíduos para 

coleta seletiva, ou seu depósito em contentores destinados para 

fração seca (recicláveis), bem como seu abandono em vias públi-

cas. 
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          Em tempos de pandemia de COVID-19 muitas são as reco-
mendações de cuidados para se prevenir contra o novo corona-
vírus SARS-CoV-2, tais como, evitar aglomerações, higienização 
das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%, uso de máscaras, 
luvas, dentre outras. No entanto, o descarte irregular de másca-
ras faciais e luvas de látex descartáveis (EPIs/equipamento de 
proteção individual) tem ocasionado uma pandemia de poluição. 
          As máscaras, na atualidade, passaram a fazer parte do dia-
a-dia das pessoas. Alves (2020) relata que muitas organizações 
têm se mostrado preocupadas, pois praias, rios e esgotos estão 
cheios de aparatos de proteção. É provável que as pessoas este-
jam descartando luvas de látex e máscaras faciais em vasos sani-
tários.  
          Segundo Vieira (2020), a máscara descartável é um instru-
mento eficaz para evitar a transmissão da COVID-19 e vem sen-
do produzida, vendida e distribuída aos bilhões. O que tem preo-
cupado os ambientalistas é a constatação de que toda essa pro-
dução está sendo transformada em lixo que na natureza pode 
levar até 450 anos. Mergulhadores da ONG francesa Opération 
Mer Propre (operação mar limpo) encontraram resíduos de di-
versas origens na costa da França, incluindo máscaras cirúrgicas 
descartáveis e luvas de látex (NUNES, 2020). Fato este também 
registrado na Ilha Soko em Hong Kong e Tâmisa em Londres 
(CALIL, 2020). 
           O Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo, 
estando atrás dos Estados Unidos (1°), da China (2°) e da Índia 
(3°) (GIRALDI & ADJUTO, 2020). Em virtude da pandemia de CO-
VID-19, entre os brasileiros, encontramos alguns cartazes e pos-
tagens alertando sobre o descarte inadequado de EPIs e o perigo 
da disseminação do vírus SARS-CoV-2. Provavelmente, por conta 
das limitações no acesso a muitas praias em quase todo país, as  

redes de comunicação não tenham noticiado o registro de ocor-
rência desses itens de proteção no ambiente marinho. Então fica a 
dica:  
          “Em tempos de pandemia do novo coronavírus confira como 
descartar adequadamente as luvas e máscaras após o uso”. 
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        Descarte irregular de equipamento de proteção individual (EPIs) e a 
poluição dos mares, rios e esgotos. 
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Trocando ideias... 

Literatura, Artesanato e Música: a Biologia presente na cultura popular. 

 Em tempos de negacionismo, como falar sobre Ciência? Como 

levar o conhecimento produzido nos espaços acadêmicos para as 

diversas classes da sociedade? Como mostrar a beleza da Ciência e 

da Biologia para os adolescentes do Ensino Básico de maneira atra-

tiva e contextualizada? São questionamentos necessários e que 

precisam urgentemente de tomadas de decisões que atenuem esse 

distanciamento da Ciência em relação à população não acadêmica. 

Diante dos questionamentos é de fundamental importância perce-

ber as inúmeras possibilidades para popularização da Ciência, utili-

zando-se da Literatura, do Artesanato e também da Música como 

ferramentas de comunicação e divulgação do Conhecimento Cientí-

fico, utilizando uma linguagem coloquial e que propicie uma inclu-

são da comunidade acadêmica, do ensino básico e da comunidade 

em geral.   

Na literatura, podemos recorrer a Vidas Secas (RAMOS, 

1938), destacando as características do semiárido e consequente-

mente do Bioma Caatinga (Figura 01). As narrativas sobre as rela-

ções entre os seres humanos e os animais em relação a biofilia é 

marcante entre o personagem Fabiano e a cachorra Baleia, uma vez 

que Baleia é considerada como um membros da família. 

Aspectos relacionados a Seca, as injustiças sociais, a violência, a 

fome e a exploração humana também são evidentes na 

obra. Problemas presentes na vida do Sertanejo e que precisam ser 

denunciados e discutidos no espaço acadêmico, com o intuito de 

buscar alternativas que possibilitem melhores condições de vida 

para o povo do sertão, principalmente em relação ao fenômeno da 

seca.  

Na arte popular, destacamos o ceramista Vitalino Pereira do San-

tos  (1909-1963), o Mestre Vitalino, considerado o Deus do  Barro. 

Sua obra cuja matéria prima é o barro, evidencia as memórias do 

imaginário popular, as relações dos seres humanos com a fauna do 

sertão, as festas populares, a religiosidade, o contexto político e as 

representações sociais. Vale salientar que o Boi (Bos taurus, Lin-

naeus, 1758) é a obra símbolo do Artesão. 

Na literatura e no artesanato é possível perceber a presença mar-

cante da Biologia e divulgar essas interações, principalmente relaci-

onadas entre os seres humanos e a fauna do Sertão. Porem, como 

fazer essa abordagem utilizando-se da música? 

Santos e colaboradores (2017) registraram as relações entre o ser-

tanejo e os animais presentes na obra de Luiz Gonzaga (1912-1989), 

destacando as crenças, o uso e o conhecimento que o povo do ser-

tão tem em relação à fauna do semiárido. Após leitura, audição e 

análise da obra discográfica do “rei do Baião” composta por 604 

músicas,  constatou-se que 105 fazem  menções de animais , o  que 

corresponde a 20,5%  do total. Como resultado, foram identificados 

REFERENCIA 

MATOGROSSO, N; LUIS, P. Inspiração, 2008. https://www.letras.mus.br/ney-

matogrosso/1363123/. Acesso em: 28 de junho de 2020. 

MESTRE, Vitalino. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 

Paulo: Itaú Cultural, 2020. https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9523/mestre

-vitalino. Acesso em: 02 de Jul. 2020.  

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 87ª ed. Rio, São Paulo: Record, 2002. 

SANTOS, A.A; SANTOS, C.A.B; NOGUEIRA, E. M.S; S,E.M; (2017). As relações homem-

animais nas canções de Luiz Gonzaga. In E. M. S. Nogueira, M. J. G. Andrade, W. M. 

Andrade & C. A. B. Santos. Os saberes populares no viés da Ecologia Humana. Paulo 

Afonso: Sociedade Brasileira de Ecologia Humana. 

nove táxons sendo quatro grupos de invertebrados: Insetos, Crus-

táceos, Miriápode, Molusco e cinco de vertebrados: Peixes, Anfí-

bios, Répteis, Aves e Mamíferos .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de evidenciar a diversidade faunística do semiárido, o referi-

do trabalho também descreve sobre os aspectos relacionados as 

atividades cinegéticas (caça), principalmente com as aves e tam-

bém os sentimentos afetivos das pessoas em relação ao canto e a 

beleza delas. Em relação aos mamíferos, a biofilia entre algumas 

espécies e o ser humano também é evidente, principalmente em 

relação ao cachorro, ao cavalo e ao boi. Animais que participam 

ativamente do dia a dia do povo do sertão. 

É importante salientar que o referido estudo pode ser utilizado 

também como uma ferramenta didática para abordar temas sobre 

a fauna do semiárido, possibilitando desta forma uma educação 

contextualizada e que resgata a memória afetiva de todos os en-

volvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

É necessário, portanto, o uso de estratégias que possibilitem a 

popularização da Ciência,  através da expressão cultural que provo-

quem encantamento e possibilitem a inclusão de todos os indiví-

duos da sociedade.  

 

(SANTOS, Adriana Anadir dos. / Bióloga, Mestre em Ecologia Humana,  

professora do Ensino Básico /SEC/BAHIA.) 
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     Seres humanos são constituídos de várias estruturas, além do 

corpo biológico, que os tornam singulares: consciência, linguagem, 

emoção, subjetividade e espiritualidade.  Essa singularidade é ex-

pressa nas formas pelas quais se relacionam consigo, com o outro, 

e com o ambiente numa perspectiva “guatarriana” (GUATARRI, 

1990), relações que remontam ao processo evolutivo, cuja sobrevi-

vência e evolução  individual é, intrinsecamente dependente de sua 

organização social (MATURANA; VARELA, 2001). 

     Sobre a importância do social no processo evolutivo humano, 

algumas características que se constituíram ao longo da evolução, 

como o fato de o homem não ser tão forte ou rápido quanto os 

predadores e a caça; sexualidade permanente e não sazonal; cola-

boração na busca de alimento, na criação e proteção dos filhos 

(...)” (MARCONDES, 2010) etc., nos remetem ao surgimento da 

linguagem,  que permitiu ao Homo sapiens um nível de cooperação 

ainda maior com o compartilhamento de ideias, de experiências, de 

solução de problemas cotidianos, de cooperação nas atividades 

laborais, bem como, das “manipulações e trapaças” (NOWAK; KO-

MAROVA, 2001). 

     “Do ponto de vista funcional-genético, as habilidades linguísticas 

dependem de um gene denominado FOXP2 (ENARD et al., 2002).

(...) Os estudos de Enard apontam que esta característica fixou-se 

na espécie humana há cerca de 100.000 anos, o que é compatível 

com as descobertas relatadas por Wong (2007) relativas a vestígios 

do pensamento simbólico na forma de adornos e desenhos em 

objetos de pedra, datados de período semelhantes e encontrados 

num sítio arqueológico da África do Sul” (ENARD et al., 2002; 

WONG, 2007, In MARCONDES, 2010). 

     Sobre a linguagem humana, Karl Bühler (1990) caracteriza-a 

como um sistema de comunicação entre indivíduos, constituída de 

três funções semânticas: expressiva, apelativa e descritiva. Para 

Karl Popper (1997)  as duas primeiras (expressiva e apelativa), são 

funções que também  caracterizam a comunicação entre outros 

animais, e, às três funções já conhecidas, ele acrescenta uma quar-

ta, a “argumentativa, fundamental para a discussão da linguagem 

enquanto um instrumento de transferência de conhecimento”, 

função essa que singulariza, ainda mais, o Homo sapiens. 

     Um outro processo evolutivo, no que se refere a forma de comu-

nicação, foi elaborado pelo homem pré-histórico, com o uso de 

pinturas rupestres, traduzindo  a necessidade de registrar suas 

atividades, inclusive experiências coletivas. “A linguagem escrita 

surgiu quando o homem passou de nômade para sedentário e as-

sim iniciou o cultivo do seu alimento e a criação de seus animais, 

afinal era preciso um recurso para registrar  as contagens  do que 

possuía e o quanto de alimento havia estocado” (COSTA; SILVA; 

VILAÇA, 2014). 

     Já no século XV, com o surgimento da imprensa, a linguagem 

escrita  pode ser “eternizada” e disseminada por vários lugares, 

causando uma verdadeira revolução na forma de comunicação hu-

mana. Hoje, é possível atribuir a mesma importância da escrita im-

pressa, “que causou uma grande mudança de hábito, e possibilitou 

a impressão de livros , ao surgimento da Internet “ (BARCELLOS at 

al, 2018), ocorrido no período da Guerra Fria na década de 1960 , a 

partir da criação, pelos EUA, de um sistema de comunicação  e infor-

mação em rede que sobrevivesse a um ataque nuclear  e pudesse 

dinamizar a troca de informações entre os centros de produção 

científica (CORRÊA, 2013). 

     A pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV2, tem promovi-

do o distanciamento social de milhões de pessoas em todo o mun-

do, exigindo o uso da Internet e das Tecnologias Digitais de Informa-

ção e Comunicação - TDIC em suas múltiplas formas (vídeos, bole-

tins informativos, cartilhas, panfletos, etc.), através de seus multi-

meios (computadores, tablets, celulares), “provocando mudanças 

nas formas de comunicação do homem atual, com reflexos em suas 

múltiplas formas e campos de relacionamento” (CORRÊA, 2013),       

promovendo debates sobre o uso da tecnologias na Educação à 

medida  que ocorrem transformações na construção e transmissão 

do conhecimentos.    

     Até que a vacina contra o SARS-CoV2 seja produzida e aplicada à 

população, o uso da Internet e das TDICs com criticidade, para a 

divulgação de todo o conhecimento acumulado acerca do novo 

coronavírus (etiologia, variações genéticas, formas de infecção 

etc.) ,na perspectiva de que o entendimento de como a nova doen-

ça, a COVID-19, se propaga e afeta a saúde humana, bem como 

auxiliar a população no seu combate  e na diminuição do número de 

mortes (no Brasil, 75.366 óbitos, até o dia 15/07/2020) no mundo, 

se faz necessário. 

  

(XAVIER, J.B.L.M. UNEB/Campus VIII) 
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       “ Ao escolher a graduação em Licen-

ciatura em Ciências Biológicas levei em 

consideração minha afinidade com a 

área, pois desde muito cedo já tinha um 

grande carinho pela Biologia. 

     Em março de 1999 iniciei o curso e 

daí comecei meu percurso acadêmico 

onde atuei como monitor de ensino de 

Genética I, e integrar o Projeto de Exten-

são MAMBEMBES DA BIO. Em 2004, 

após concluir a graduação, iniciei a espe-

cialização em Ecologia Humana e Gestão 

Socioambiental / UNEB – Campus VIII. 

No período de 2009 -2011, já inserido e 

atuando no mercado de trabalho, ingres-

sei no Mestrado em Ecologia e Conser-

vação / UFS, onde passei a me dedicar 

ao estudo da ecologia de 

Lutzomyia longipalpis, vetor da leishma-

niose visceral. 

      Atuei como professor temporário da 

SEC do município de Paulo Afonso no 

período de 2006 – 2009; em 2006 fui 

aprovado no concurso para professor 

efetivo da SEC - Bahia, sendo e lá perma-

neci até o ano de 2013;  entre 2010 - 

2012 fui professor substituto da UNEAL, 

no curso de Ciências Biológicas; e em fui 

aprovado no concurso para professor 

efetivo do Instituto Federal - Ciência e 

Tecnologia Baiano, Campus Valença, 

onde desenvolvo minhas atividades. 

     As Ciências Biológicas fizeram-me 

crescer enquanto cidadão e me oportu-

nizaram uma boa colocação no mercado 

de trabalho. Hoje, me sinto uma pessoa 

privilegiada que tem uma enorme con-

tribuição a dar para o progresso da Ciên-

cia e para a formação de novas pesso-

as.” 

 

      Onde atuam os licenciados em Ciências Biológicas  egressos da UNEB / Campus-VIII? 

 Ensino e Pesquisa: percursos acadêmicos na formação da cidadania. 

     “Desde criança sempre tive grande 

respeito e admiração pela natureza e por 

tudo que ela nos oferece, sempre a vi 

como algo sagrado e que merecia todo 

cuidado e respeito. Por isso, nunca duvidei 

que queria ser bióloga, em especial pro-

fessora de Biologia. 

     Em 2003 iniciei a graduação em Licenci-

atura em Ciências com habilitação em 

Biologia, na UNEB – campus VIII, onde tive 

a oportunidade de estudar e vivenciar 

experiências maravilhosas: monitora na 

disciplina Sistemática Filogenética; moni-

tora na Semana do Biólogo. A licenciatura 

me cativou tanto que busquei me aperfei-

çoar sempre na área da Educação. Em 

2016 iniciei a especialização em Ensino de 

Química e Biologia pela UNIVASF e em 

2017 iniciei o mestrado em Ensino de 

Biologia - PROFBIO, pela UFAL, onde tra-

balhei com Elaboração de Modelos Didáti-

cos como Estratégia Pedagógica nas aulas 

de Biologia no Ensino Médio. 

     Em 2012 passei no concurso da SEC - 

Bahia e desde sou professora de Biologia 

com amor e responsabilidade; oportunida-

de de contribuir para uma sociedade mais 

justa e igualitária. Também tive a oportu-

nidade de contribuir no PIBID, como su-

pervisora do BIOPIBID, e sem dúvida foi 

um momento de muito crescimento, tanto 

profissional como pessoal.  

     A Licenciatura em Ciências Biológicas é 

fundamental para a contribuição de um 

mundo melhor onde temas como Educa-

ção Ambiental, sustentabilidade, respeito 

à diversidade e biodiversidade precisam 

ser debatidos para a garantia de uma rela-

ção sustentável da sociedade com o ambi-

ente.” 

     “Apaixonado pela natureza desde crian-

ça, sempre tive em mente que queria ser 

biólogo e o campus VIII da UNEB me pro-

porcionou a realização deste sonho.  

     Durante a graduação tive oportunidade 

de estagiar no Laboratório de Ecologia Ani-

mal, o que me permitiu me aprofundar na 

área e traçar meu caminho na pesquisa.  

     Fiz Iniciação Científica (CNPq) com ênfa-

se na comunidade zooplanctônica e tive 

experiência de estágio fora da universida-

de.  

     Para o meu Trabalho de Conclusão de 

Curso, estudei um grupo de inseto ainda 

pouco conhecido na Caatinga.  

     Ao me formar fiz mestrado em Ecologia 

pela Universidade Federal Rural de Per-

nambuco (UFRPE) e atualmente faço dou-

torado em Ecologia e Evolução pela Univer-

sidade Federal de Goiás (UFG).  

     Faço parte do projeto Bromeligenous o 

qual tem como principal meta a conserva-

ção dos anfíbios de bromélia. Desde o mes-

trado sigo na área da ecologia de anfíbios, 

com foco naqueles que habitam bromélias. 

Meu foco principal é entender os processos 

envolvidos na interação entre os anfíbios e 

os invertebrados que vivem no tanque das 

bromélias, além de trabalhar com o som 

(canto) que eles emitem.  

     Fazer Licenciatura em Ciências Biológicas 

me despertou para vertentes socioambien-

tais que, provavelmente, eu não teria ciên-

cia de suas conexões.  

     Me sinto muito grato pelos anos que 

vivenciei no curso, pelos professores e toda 

a comunidade acadêmica envolvida no 

processo.” 

 

 

 
 
Alan Pedro  de 
Araújo. 
 
Período da gradu-
ação:  2012–2016. 

Fabiana Aguiar de 
Matos 
 
Período da gradu-
ação:  2003- 2008 

Luciano de Araújo 
Pereira. 
 
Período da gradu-
ação: 1999- 2003 
 

Fabiana Aguiar de 
Matos. 
 
Período da gradu-
ação: 2003- 2008 
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BiOnLine desafia...  
   Utilize o app MONITORA COVID - 19  

COVID-19 sem FAKE NEWS?  É tudo de bom. 

Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde criou 

um espaço exclusivo no Whatsapp para receber informações virais, que se-

rão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade 

ou mentira. 

 

Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou 

textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a informação 

procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61)99289-4640.  

 

FONTE: https://www.saude.gov.br/fakenews  

Você sabia?... 

https://www.comitecientifico-ne.com.br/mandacaru  


