Combate às fake news e preservação dos biomas são pautas na Conferência Ethos
Apresentação de curso sobre o combate às fake news está entre as atividades da semana
Com a globalização e o avanço da tecnologia, a velocidade com a qual as informações se proliferam tem
aumentado. Uma das consequências desse fenômeno são as chamadas “fake news”, informações
elaboradas sem lastro com a realidade, cujo o intuito é dissuadir a população. Nesse sentido, a semana de
atividades da Conferência Ethos se inicia com a apresentação do curso “Vaza, Falsiane!”, vencedor do edital
de financiamento do Facebook. O painel apresentará a importância de combatermos as fake news.
Também está previsto para a programação semanal, um painel sobre bioeconomia na produção de
cosméticos em prol da preservação de biomas brasileiros. Confira toda a programação que irá ao ar no
canal do Instituto Ethos no YouTube.
06/09/2022 – 15h00: Curso de combate às Fake News - Vaza, Falsiane!
Nesse painel, o Prof. Dr. em Ciências da Comunicação, Ivan Paganotti, apresenta a iniciativa e comenta
sobre a importância de combater a desinformação e as fake news. Ele também faz um convite para as
pessoas conhecerem a plataforma e fazerem o curso.
Participante:
Ivan Paganotti, professor da Universidade Metodista e co-criador do curso Vaza, Falsiane!
08/09/2022 – 15h00: Natura oferece - bioinsumos pela preservação da floresta em pé
A OCDE estima que a bioeconomia movimenta, globalmente, até 2 trilhões de euros e gera 22 milhões de
empregos (The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. OCDE, 2009). No Brasil, o potencial de
desenvolvimento é ainda maior, dada a riqueza biodiversa do país. Neste diálogo, serão apresentadas
iniciativas de investimento em pesquisa e desenvolvimento de cosméticos feitos a partir de insumos
biodiversos e que contribuem para a preservação de biomas brasileiros.
Participantes:
Danniel Pinheiro, cofundador da Simbioze Amazônica
Marco Nogueira, secretário executivo do Comitê Gestor do Portfólio de Insumos Biológicos da Embrapa
Marina Esteves, coordenadora de projetos em Meio Ambiente do Instituto Ethos (mediação)
Priscila Matta, gerente de Sustentabilidade da Natura &Co Latam

Acompanhe a Conferência Ethos
Consulte a programação da Conferência no site oficial e acompanhe os painéis ao vivo e gravados no canal
do Instituto Ethos no YouTube.
Serviço
O quê: Conferência Ethos 2022
Quando: de 24 de maio a dezembro de 2022
A Conferência Ethos é uma realização do Instituto Ethos. | Patrocínio Ouro: Gerdau | Patrocínio Bronze: Aché, AngloAmerican,
Ball Corporation, Braskem, Hydro, ICTS Protiviti/Aliant, Itaú e Natura. | Player Mensal: ArcelorMittal, HEINEKEN, Instituto Algar e
Synergia. | Transportadora Oficial: Gol

Onde: canal do Ethos no YouTube: https://bit.ly/2zWLIMx
Informações: www.conferenciaethos.org e @conferenciaethos360
Imprensa: imprensa@ethos.org.br
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