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Quem sou?  
 

Olá, eu me chamo Vericheck Covid-19! Sou um Protótipo de Agência de checagem de 

informação sobre a Covid-19. Quem me criou foi a Alexia Saner, Jornalista e Mestranda no 

Programa de Pós-graduação em Comunicação e Indústria Criativa (PPGCIC) da Universidade 

Federal do Pampa, UNIPAMPA, com coorientação da Professora Sara Alves Feitosa.  

 

Fui planejado e executado para verificar as informações sobre a Covid-19 que circulam nas 

mídias sociais digitais, no município de Uruguaiana/RS. O meu cenário de atuação foi no 

Facebook. Por meio dos critérios de Produção Jornalística, cumpri com os objetivos para os 

quais fui elaborado: apuração e checagem de informações, com o uso de ferramentas que são 

específicas para a verificação mencionada. No que se refere a checagem de informações, eu 

segui as orientações de apuração organizadas pela Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo (ABRAJI), durante o ano de 2019, para o Curso de Jornalismo Local Sustentável. 

Além dessa técnica, utilizei os conceitos de credibilidade do Jornalismo e apropriação dos 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic/comunicacao-e-industria-criativa-pesquisa-desenvolvimento-inovacao-revista-eletronica/
https://www.facebook.com/agenciavericheck/
https://www.facebook.com/agenciavericheck/
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veículos de notícias das mídias sociais digitais para refletir sobre a visibilidade do Jornalismo e 

atuação digital. Em outras palavras, pensei na produção de conteúdo para enfrentar o contexto 

de desiminação no ambiente das mídias sociais digitais.  

 

A comunicação voltada para a verificação de informações possui um caráter de urgência, 

considerando o cenário de desinformação presente na sociedade contemporânea. Dessa 

forma, o que eu observei como um exemplo, nessa circunstância da pandemia pelo novo 

coronavírus, é a pesquisaiv realizada pela Avaaz, em maio de 2020, na qual, apresentou que, 

dos respondentes, 73% acreditam que os conteúdos com desinformações sobre a Covid-19 

são verdadeiros. Ou seja, o contexto que engloba o fenômeno da desinformação, reafirma a 

necessidade da criação de uma agência de chacagem de informações.  

 

Acrescento a isso, a potencialização que as informações ganham quando publicadas em 

mídias sociais digitais. Quero dizer, as informações, depois de disponibilizadas nas redes 

online, circulam na página inicial de diferentes pessoas - aqui é interessante pensar que cada 

uma dessas pessoas têm uma visão de mundo que diverge de outras, por conta disso, podem 

interpretar as informações de maneiras diferentes e, do mesmo jeito, optar por, em caso de um 

material escrito, ler de forma completa ou incompleta, por exemplo, formar a opinião a partir de 

um título.  

 

Considerando que sou uma Agência de Verificação de Informações, em Uruguaiana, chequei o 

que estava disponível, nas mídias sociais, sobre a Covid-19 para que o cenário da 

desinformação não prejudicasse a população. Portanto, por meio dos critérios de apuração 

jornalística e produção de informação jornalística reafirmei a importância do papel do 

jornalismo nesse corte de produção escolhido, um município da Fronteira Oeste do Estado do 

Rio Grande do Sul. 
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Qual meu desafio?  
 

A partir do diagnóstico que realizei no período em que fui planejado, percebi, através da análise 

de três veículos de comunicação do município – com atuação ativa no Facebook  -  que a 

produção de conteúdo jornalístico sobre a Covid-19 era precária, as informações são 

disponibilizadas nos perfis dos Jornais e Rádios tal qual publicadas pela Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Uruguaiana. O que eu problematizei foram as publicações de 

informações equivocadas e a carência da divulgação de informações científicas sobre o novo 

coravírus bem como a própria checagem de informações. Portanto, considerando que a 

Comunicação sobre a Covid-19 na cidade é realizada de maneira insatisfatória, eu enfrentei o 

desafio de ser um instrumento de combate a desinformação, em Uruguaiana. 

    

Considerando a minha atuação na mídia social Facebook, era preciso que os internautas 

acessem a página, curtam e interajam com os conteúdos produzidos e disponibilizados na 

Web. Além disso, existia a necessidade do compartilhamento do perfil na mídia social digital e 

da divulgação, realizada pelas pessoas que usam o Facebook, ao reproduzirem o conteúdo na 

página pessoal e/ou em grupos e/ou amigos e/ou familiares. 

  

Durante a produção, realizei pesquisas sobre os veículos noticiosos da cidade. Nesse 

processo, os cinco meios de comunicação análisados ajudaram a compreender algumas 

categorias na apuração jornalística e observar a qualidade das informações disponibilizadas 

por eles. Dessa forma, consegui entender a maneira que a população de Uruguaiana é 

informada, nas mídias sociais digitais e o nível de informação apurada. 

  

Então, entre as dificuldades referentes a minha visibilidade como uma Agência de Checagem 

de Informações estaria a estratégia de promover a produção jornalística de modo que a 

população uruguaianense tenha acesso, por meio do Facebook e considere relevante no 

contexto em que estão insiridos no que tange a pandemia da Covid-19. Posso dividir em três 

etapas os maiores desafios: alcançar a comunidade que utiliza a mídia social digital para se 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic/comunicacao-e-industria-criativa-pesquisa-desenvolvimento-inovacao-revista-eletronica/
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informar sobre a Covid-19; Após isso, apresentar os meus conteúdos mostrando a produção 

jornalística com credibilidade, pesquisa e o processo de verificação realizada por uma 

Jornalista com enfâse na credibilidade. 

  

O que fiz?  

 

A minha primeira produção, começa no mês de Setembro de 2020. A identidade visual marca o 

início da minha criação, na prática. A Publicitária, Caciele Barbosa, foi quem desenvolveu a 

produção gráfica. As minhas cores foram escolhidas de acordo com a psicologia das cores. O 

azul  significa seriedade, segurança e poder; Verde está ligada a área da saúde e que faz 

sentido com a minha temática. Os retângulos, no formato da letra “V” representam equilíbrio e 

verificação de informações.  

 

Imagem 01 – Marca da Agência Vericheck Covid-19 

 

Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 
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Durante o período de execução, realizei 16 publicações envolvendo produção gráfica e 

redação textual sobre desinformação, produção jornalística e checagem de informações sobre 

a Covid-19, em Uruguaiana. Além disso, produzi um fragmento sonoro sobre a importância de 

checar informações e um podcast sobre o papel do Jornalismo em um cenário de 

desinformação. Ao todo, verifiquei sete informações sobre a Covid-19 que circularam nas 

mídias sociais, na cidade.  

 

Imagem 02 – Card de verificação  

 

Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 

 

Para ficar mais fácil, posso elencar os conteúdos que executei: 1) Sobre do que se trata a 

Agência; 2) Informação explicando o que é o termo Desinformação e como entendê-lo; 3) Uma 

entrevista com um advogado sobre implicações jurídicas para quem disseminação informações 

enganosas; 4) Conteúdo sobre como é realizada a produção Jornalística; 5) Divulgação do 

fragmento sonoro e 6) Divulgação sobre o episódio de podcast e sobre os convidados. É 

importante ressaltar que, em cada publicação, elaborei um comentário no post, marcado como 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic/comunicacao-e-industria-criativa-pesquisa-desenvolvimento-inovacao-revista-eletronica/
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fixado, informando a bibliografia utilizada para a produção e os métodos para a checagem das 

informações.  

 

Imagem 03 – Exemplo de indicações das fontes e processo e produção 

 

Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 

 

 

Sobre a Agência, duas publicações deram conta de explicar a criação da Vericheck, as 

delimitações do tema, a produção jornalística para a produção de conteúdo e verificações.  
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Imagem 04 – Publicação sobre o que é a Agência Vericheck Covid-19 

 

 

Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 

 

 

Imagem 05 – Publicação sobre como identificar desinformação 

 

 

Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 
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Realizei uma entrevista com o Advogado, Frederico de Quadros, sobre as implicações jurídicas 

para quem dissemina desinformação, isto é, ele explicou a maneira que é possível 

responsabilizar, no âmbito penal e cível, os produtores de informações enganosas. Publiquei 

um conteúdo sobre a produção jornalística e informações científicas, ou seja, esclarecendo o 

que interessa para o jornalismo as informações sobre ciência que são publicadas em artigos, 

revistas científicas, entre outros. No caso da Agência, as informações sobre ciência oferecem 

assistência e estrutura para a checagem de informações sobre a Covid-19.  

 

Por fim, realizei a divulgação do fragmento de áudio sobre a importância de verificar 

informações. Após isso, realizei a publicação de cards sobre os convidados do podcast e o 

card com o link do podcast: o papel do jornalismo em um cenário de desinformação.  

 

O fragmento de áudio sobre “A importância de verificar informações” esclarece a necessidade 

de compartilhar uma informação apenas depois da certeza de que ela foi verificada e não é 

enganosa. Para a base dessa produção sonora, usei artigos acadêmicos sobre o tema 

desinformação e produção jornalística.  

 

O podcast leva o título: O papel do jornalismo em um cenário de desinformação e conta com os 

seguintes convidados: Jornalista, Professora e Pesquisadora, Raquel Recuero; Jornalista, 

Professor e Pesquisador, Rafael Paes; Jornalista Kennedy Curpetino; Jornalista Cláudio Brito; 

Jornalista Rodrigo Lopes e Jornalista Larissa Vargas. A discussão sobre a maneira que o 

Jornalismo atua nas mídias sociais digitais e os fluxos de informações nas redes online, os 

pesquisadores ajudam a refletir sobre ética, apuração jornalística e desinformação.  
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Imagem 06 – Publicação de cards sobre os convidados do Podcast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 
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Separadamente, todas as minhas publicações e cards resultaram em 26 produções. O meu 

período de atuação no Facebook aconteceu de Outubro a Dezembro de 2020. Na página, 

durante a prototipagem, fiquei na ativa durante 1 mês e três dias.  

 

Qual meu resultado?  

 

Alcancei 226 curtidas e 230 seguidores, na minha página do Facebook. De acordo com os 

dados no sistema, consegui 145 seguidores de Uruguaiana. Por conta do conteúdo envolver a 

verificação de informações sobre a Covid-19, outras regiões do estado acessaram o meu perfil: 

25 de São Borja, oito de Santa Maria,  seis de Porto Alegre e Alegrete. Até mesmo fora do 

Estado gaúcho, consegui atingir internautas: São Paulo, Florianópolis (Santa Catarina), Vitória 

(Espírito Santo), entre outras.   

 

A publicação sobre o termo desinformação, publicada em 22 de outubro, teve um alcance de 

três mil seiscentos e trinta e seis pessoas; 109 engajamentos. O primeiro post que produzi 

após realizar a checagem de uma informação que estava circulando entre os grupos de 

Facebook, na cidade, chegou ao alcance de seis mil e noventa e seis pessoas, com duzentos e 

doze engajamentos.  
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07 – Imagem sobre verificação com os detalhes de alcance e engajamento 

 
Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 

 

Posso dizer que entre os principais resultados do trabalho que desempenhei, está a 

repercussão de uma verificação de informação sobre medicamentos que previnem a 

contaminação pela Covid-19. Ao todo, o meu post sobre o tema alcançou dez mil seiscentos e 

oitenta e nove pessoas; duzentas e noventa e dois interações. A publicação foi clicada 

novecentas e oitenta e uma vezes. Além disso, na publicação original há oito comentários que 

contradizem o que foi verificado. Nos grupos de Facebook, a minha publicação gerou debates 

a favor e contra a informação que divulguei.  
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Imagem 8 – Detalhes da imagem sobre verificação de Informação 

 
 

Fonte: Página do Facebook – Agência Vericheck Covid-19 

 

Os exemplos apresentados, sinalizam positivamente a atuação da Agência de Checagem de 

Informações. Aliás, o trabalho de verificar o que está circulando em grupos de mídias sociais 

digitais, em um cenário de emergência sanitária da saúde pública, é indispensável para o 

combate à desinformação e informações enganosas.  
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Um outro momento de relevância para a Agência é a entrevista concedida a Rádio “Charrua 

FM 97.7”. Na oportunidade, a minha criadora, a jornalista Alexia Saner, explicou o que é uma 

Agência de Checagem de Informações, as maneiras que a população pode identificar uma 

desinformação e o que é a desinformação. Acrescenta-se a isso, o compartilhamento de 

publicações da Agência que a Radialista, Pito Severo, realizou no perfil pessoal do Facebook.  

 

Tendo em vista o que foi apresentado até agora, podemos perceber que a atuação da Agência 

foi positiva para o combate à desinformação sobre a Covid-19, no Facebook. Os objetivos 

propostos no planejamento, foram alcançados na minha execução bem como a entrega de 

conteúdos jornalísticos de qualidade e valorizando a verificação de informações.  
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