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Nota

A Cybersecurity and Infrastructure 
Security Agency (CISA) produziu esta novela 

gráfica para destacar táticas usadas em 
campanhas de desinformação por governos 

estrangeiros que procuram afetar a vida dos 
norte-americanos e a infra-estrutura que a 

suporta. A publicação de materiais de 
informação da CISA sobre este assunto 

destina-se a uma consciencialização pública e 
não pretende restringir, diminuir ou rebaixar 

o direito de qualquer pessoa em manter e
expressar qualquer opinião ou crença,

incluindo as que alinhem com as de um governo 
estrangeiro ou divergem da maioria. 

A CISA assegura os direitos da Primeira Emenda 
a todas as pessoas dos EUA sem restrições. 

Embora baseada na atvidade real de adversários 
do Estado, a história e todos os nomes, 

personagens, organizações e incidentes aqui 
apresentados são fictícios.

Créditos

História

Clint Watts
Farid Haque

Direção de Arte 

 Farid Haque
J. Nino Galenzoga

Ilustradores

J. Nino Galenzoga
Joel Santiago

Coloristas

Patricia Beja
Joel Santiago

Letristas

Haroon M.
Laila K.

Patricia Beja

Editores

Tolly M.
 Laila K.

Argumentistas

Michael Gianfrancesco
Kabir Sabharwal

Produção

Erly Stage Studios

Equipa de projeto

 James Pinsky
Pamela O’Brien Schipper

 Robert Ballagh
John Rosenberg



Nem consigo acreditar 
que já estás na pós-graduação! 
Primeiro licenciaste-te cum laude 

em cibersegurança e depois foste 
logo para a pós-graduação em 

jornalismo! E ainda professora 
assistente! Deixas-me tão 

orgulhoso, garota!

obrigada, pai!

Vá lá, querida, 
é só o que tens a dizer ao teu 

velhote?! Conseguiste! És a primeira 
a chegar à faculdade, AINDA para mais 

uma pós-graduação. 

Já chega! 
Sabe o que a mãe 

teria dito.

“...noticiário especial 
quando os números da Covid-19 
continuam a aumentar no país.” 

Eeee 
fico por aqui...
tenho de ir, 

pai!

Podes usar 
a máscara, por favor! Há cente-

nas de pessoas aqui! E... Não 
estou preparada para que te 

tornes numa estatística!

Tanto que mudou 
tão rapidamente! Primeiro 

a mãe e agora isto… 
bom, pelo menos o sol 

está a brilhar!



Não é nada, 
apenas vi que não puseste a 
máscara… É para te lembrar 

que fiques segura! 

Vou deixar-te

sossegada... 

Obrigada

Sabes que a tua mãe 

estaria a chorar se 

estivesse connosco...

Obrigada
A sério!

O que é, pai?! 
Sabes que sou uma 
mulher com vinte e 

tantos anos…

OK! Fui apanhada! 
Estava distraída. Obrigada 

por me lembrares. Até logo 
à tarde!

Podes 
crer!

Bom… onde 
está a minha 
máscara?!



“Não tem novas 
mensagens.”

Bom dia, 
Jim!

Certo!... Certo! São 
apenas alguns quilómetros... 

vou lá ver...

Já vou, 
chefe!

Bom dia. 
Há uma torre 5G a este de 

Ann Arbor que não está a funcionar. 
Podes passar por lá e dar uma vista 

de olhos? Parece haver algo errado… 
Não parece estar a comunicar 

com a sede.

Oh não! Frank, 
parece que há um 

fogo! Estou a ligar 
para o 112. Vai para lá o 

mais depressa 
possível!

Espero que isto 
não tenha nada a ver com 

aquela conspiração maluca 
sobre o 5G e a ligação sem 

sentido ao vírus. Como é que 
as pessoas acreditam 

nisso?!

Faltam 5 minutos para o 
destino… Vire à esquerda…

Faltam 3 minutos 
para o destino…

A chegar ao destino...

Mas que... 



Tudo sossegado. 
Ninguém à vista. 

Over! 

Acende.

Arde! Baby, arde! 
E leva essa

porcaria de doença 
contigo!  

Hey! 
Deixa-te disso! Arruma 

as coisas e vamos 
embora. Agora!



Hey! Parem!

Filho da…

Não. Por favor!

Deixa-me. 
Vou-me a ele!

Aguenta. Eu sei que estás com 
raiva porque essas torres 

nos afetam, mas não podemos 
magoar as outras pessoas.

Entendido?

Sim





Tudo bem. Tivemos que 
improvisar um pouco. Tivemos 
companhia. Mas não será  um 

problema.

Vamos lá 
controlar esta 

besta!

cuidado... 

Sr. Williams, 
consegue ouvir-me? 

Lamento imenso 
ter de fazer isto agora… 
mas lembra-se de alguma 
coisa dos assaltantes? 
Os automóveis da fuga… 

Lembro-me da 
matrícula. E33… 

Meia hora depois, 
a polícia entra… 



Hey, fofinha.

Pai? 
Estás bem?

quem te 
poderia ter feito 

isso?! 

Não sei… 
Eu… Eu fui atacado por alguns 
bandidos! Tinham máscaras... e 

não eram das boas!

Ele precisa de 
descansar. Espere 

lá fora, por 
favor. 

claro...

Oh, meu 
Deus… Pai…

Sra. Wiliams, 
força. Vamos fazer o 

melhor para encontrar 
os responsáveis. 

Pai, 
prometo que 
vou encontrar 
quem te fez 

isto.

És tudo 
o que me

resta.



Setembro de 2020 – o dia seguinte, na universidade...

Que estranho. 
Parece haver uma 

ligação entre 5G e 
Covid nestes 
comentários.

Porquê tentar ligar 
a tecnologia 5G às vacinas? Não 
pode haver investigação a apoiar 
isso. Demora muito tempo a ter 

esses estudos. 

Hmm... que estranho?! 
Tantos comentários 

aleatórios. Alguns não 
parecem ter sido feitos 

por pessoas reais!

Pergunto-me 
se isto é 

verdadeiro...

Nenhuma das pessoas que 
comenta a ligação entre vacina 

e 5G falam umas com as outras! 
Não há nada suficiente nos seus 

perfis para sugerir que são 
pessoas reais.

Parece o resultado de uma 
cibercampanha maliciosa! Mas 

orquestrada por quem? 
Preciso de olhar para isto um 

pouco mais... hmmm...

Laura Brant, 
Abigail Palmer, 
Dhanush Patel.



Chega a noite.

Isto é estranho, 
nenhum deles existe em lugares 

que se esperaria fora das 
plataformas Fantasmas digitais?



Há alguns rastos online, 
mas nunca falam entre si? Eles nunca 

parecem comentar e conversarem entre 
si em ideais muito obviamente 

partilhados... é algo estranho...

Poucos dias depois, Frank tem alta do hospital 
e regressa a casa.  

Olá, pai. 
Estou com alguma 

falta de tempo, mas 
queria saber de ti. 

Tudo bem, filhota. Já te disse 
como estou orgulhoso de ti 

com o trabalho todo que tens 
feito para refutar a ligação 

entre 5G e Covid?

Obrigada, pai! 
Não consigo crer em 

como há tantas pessoas 
que acreditam existir uma 
ligação e têm atacado as 
torres 5G. As pessoas 
não percebem que isto é 

desinformação.

Exato! As pessoas 
precisam de entender que o 5G 
é apenas a quinta geração da 

tecnologia móvel. Por agora, a 
maioria de nós usa redes 3G ou 
4G para os telemóveis e o 5G é 

a nova tecnologia que irá 
acelerar as coisas. 

Eu sei disso, pai, 
por tua causa. Mas tantos 

desconfiam das tecnologias. Só é 
preciso algumas palavras nos media 
sociais partilhadas por uma celebri-
dade ou alguém que eles conhecem 

para se tornar um problema. Por 
causa da desinformação, as pessoas 
acreditam que as torres 5G as vão 
deixar doentes. E que o 5G está de 
alguma forma ligado ao coronavírus. 

Mas não vejo como isso 
pode ser verdade.

É muito fácil 
atualmente ser 
enganado com 

fake news!

Desinformação, pai. 
Desinformação. Informação 
que não é verdadeira e é 

disseminada. É fácil misturar 
a terminologia.



Ha, ha, fui apanhado! 
As pessoas acreditam no 

que leem nos media sociais. Se 
não soubesse, provavelmente 
acreditaria em algo se os meus 
amigos escrevessem nos seus 
“feeds”. Ninguém gasta tempo a 

verificar essas coisas, de 
qualquer forma.

As pessoas também 
não estão plenamente 
conscientes do que é 

o 5G.

Isso é parte 
do problema.

O 5G ajudará a fazer mais
 com os dispositivos e sistemas que 
temos. Por exemplo, provavelmente 

serei capaz de fazer download de um 
jogo ou de um filme cerca de cinco 

vezes mais rápido com o 5G. 

Isso mesmo! 
Tudo está vinculado à rede 

principal, que é a espinha dorsal da 
infraestrutura de comunicações que 

direciona dados e liga as diferentes partes 
da rede de acesso. A rede principal está 
ligada a um sistema chamado Radio Access 

Network ou RAN, que consiste em 
algumas diferentes

partes:

1. Software que
ajuda a gerir a rede,

2. Grandes torres ou torres macro
ligadas através de um cabo ótico,
 3. Pequenas células que recebem 

e transmitem dados.

Esta infraestrutura 
liga-se aos nossos telefones e 
computadores, o que significa que 

Podemos fazer coisas como downloads 
de filmes mais rapidamente, como disseste. 
O 5G leva apenas dados e coisas físicas, 
como vírus ou bactérias, não podem viajar 

pelas ondas de rádio ou redes telefónicas. 
Os vírus informáticos são completamente 

diferentes dos vírus biológicos, que 
não podem viajar dessa maneira.

Se isto se espalhar mais, 
poderá sair de controlo. Alegar que 
as torres 5G estão ligadas ao vírus 
é perigoso - está errado, e essas 

afirmações podem inspirar mais 
ataques como o seu, pai! 



De volta ao escritório 
da faculdade...

São muitos dados… 
Preciso de ser esperta e escrever 

algum código para analisar isto. Eu sabia 
que aquelas aulas de informática na 

licenciatura seriam úteis um dia. 

É bom ser
jornalista com 
formação em 
computação.

Os dados mostram que 
vários apoiantes estão a assinar a 

petição em simultâneo a determinados 
intervalos de tempo, às 3h30, 5h30 e 
8h30? Isto quer dizer alguma coisa...

A única coisa que 
faz sentido é que... 
é uma “bot farm”*.

[* N.T.: “Quinta de bots” para envio 
massificado de mensagens]

AVA Recordou-se de Colleen, uma amiga da licenciatura. ligou-lhe para obter os contatos de uma advogada 
que tinham conhecido, que talvez pudesse ajudar.

Colleen, podes
 enviar-me o nome daquela 

advogada que conhecemos? 
Aquela que sabe muito sobre 
ciber leis e desinformação. 

Obrigado! 

Wow, parece ser a 
pessoa certa. A sua 

área é ciber lei.
E… eis o seu 

número… talvez 
possa ajudar!

Olá. Daqui é Ava Williams, do 
departamento de jornalismo 
da University of Ann Arbor. 

Já nos encontrámos...

Fala a Sondra…

Não estou 
interessada!

Não! Espere...



O que é? Rápido… 
Tenho um voo dentro 

de 2 minutos...

Sondra ajusta a máscara enquanto entra 
na zona pública do aeroporto.

Posso ligar depois 
de aterrar? É urgente. Penso 
ter descoberto uma campanha 
de desinformação online que 

pode resultar em muitas 
pessoas feridas.

Está bem… Eu 
ligo assim 

que aterrar. 

Voo W914 da Coast 2 Coast Airlines 
a embarcar na porta 12.

Michigan?

Senhoras e senhores, bem-vindos ao aeroporto internacional 
de Dulles, em Washington. A hora local é 6h55.



...Obrigado por voar na Coast 2 
Coast Airlines…

Não perde 
tempo, pois 

não?

Desculpe… 
Estava a seguir o 

voo online…

Vou meter 
os auscultadores e 
podemos falar em 

privado.

Claro, fico 
contente por ajudar. Se 

posso perguntar, porque o 
está a fazer? É uma notícia 

que está a seguir?

entretanto anoitece.  
sondra  encaminha-se para o táxi. 

Muito obrigado. 
Não telefonaria se não fosse urgente! 

O meu pai esteve no hospital por causa desta 
confusão! Tenho pensado em perguntar-lhe 

sobre ciberlei há algum tempo. Parece que deve 
haver algo que possa ser feito para 

combater toda a desinformação 
que circula por aí.

No início, foi pessoal 
porque feriram o meu pai, mas 
depois percebi que era maior 
do que apenas nós os dois.

O meu pai trabalha 
numa empresa que gere a 

infraestrutura do 5G em Michigan. Ele 
foi atacado por um grupo de homens 
mascarados, que apanhou a tentarem 
destruir uma torre 5G. Pesquisei na 
Internet e encontrei uma petição em 

MakeYourOpinionCount.org que 
queria parar a construção de 

torres 5G no Michigan.

A pessoa que começou isto 
tentava focar-se nas ondas de rádio 

e no seu impacto na nossa saúde, mas a 
petição parece ter sido modificada e ligada 
ao vírus da Covid-19. Tem pouco mais de 50 mil 

assinaturas e parece que cerca de 15% 
aparenta ser de uma “ bot farm”. Alguém 

está a puxar os cordelinhos 
nesta situação.

É incrível o que algumas 
dessas pessoas são capazes de 

fazer com apenas algumas linhas de 
código! Tenho a certeza de que entende a 
diferença entre “misinformação” e desin-
formação. Esta parece ser uma campanha 
clássica de desinformação, onde infor-

mações falsas estão a ser usadas 
para enganar as pessoas 

e manipular a media.

A “misinformação” é mais 
quando alguém comete um erro, 

como fornecer informações 
factualmente incorretas, mas 

não é maliciosa…

É precisamente por isso 
que preciso da sua ajuda para 
entender se há alguma maneira 
de encerrar a petição e – para 
ser franca – levar os donos 

da “bot farm” a tribunal!
Não é assim tão simples, 

especialmente porque a maioria 
dessas “quintas” está no estrangeiro. 

Enquanto falávamos, mandei uma mensagem a 
alguém que está interessado em ajudá-la. 

O grupo dele gosta de se manter 
discreto, mas terá notícias deles 

a qualquer momento. Fico feliz por 
o dizer. e, como disse,
enviarei algo que pode

ajudar um pouco mais do
que eu. Mantenha-se 
segura e boa noite. 

Sim, claro. 
Obrigada por me ouvir. 

Apreciei realmente ter tido 
tempo para me ouvir. E obrigada por me 

ligar aos seus contatos. 
espero que falemos 

em breve!



Meia hora depois, Ava 
recebe um email.

O grupo com que 
Sondra falou é rápido! 
Parece que o email é 

deles.

Vamos a isto.

O avatar 3D de Ava sobe as escadas 
da biblioteca secreta. 

Ela percorre o vasto edifício, procurando 
por outros modelos 3D.

Ao encontrar o livro 222, Ava escreve 
a citação de Dostoiévski...

Sou um louco com coração 
mas sem cérebro 



Uma hora depois… sem resposta.

E a beleza salvará o 
mundo. Prazer em 
conhecer-te Ava.

e a beleza salvará o mundo

“A beleza salvará o mundo”. Esta é uma das frases mais 
frequentemente citadas de Dostoiévski, mas poucos 
sabem precisamente o que quer dizer.

Olá…?

Não procuro
problemas!

Ava Williams….
Bem-vinda!
Este é o 

presidente. 
Calma. Somos os 
tipos bons! Ouvi 

que o teu pai está a 
recuperar bem no 

St. Martha’s?

Espere… 
como é que 

conhece o meu 
pai? 

Temos seguido as 
notícias, Ava. Sei o que 

aconteceu com o teu pai. 
Não há muito que não 

saibamos! Como podemos 
ajudar-te?A operadora local 

de 5G, e foi agredido por 
alguns assaltantes que 
atacaram uma torre 5G! 
Vamos ao que precisas, 

Ava. Não temos muito 
tempo!

O meu pai 
trabalha 

para...

Parece que sabem mesmo. 
Podem dizer-me então... 

porque raio foi a torre 
atacada?! Encontrei provas 
de ligação com uma campanha 
de desinformação online. Já 

deve saber disso? Alguém usou uma petição e ligou-a à vacina 
contra o coronavírus. Acumulou 52 mil assinaturas, 
85% das quais são bots. Acho que isto lhe deu a 

adesão de que precisava.

Prossiga...

Envie-me os dados... 
ainda não estamos muito 

focados no Michigan. Isto é 
maior do que imagina. Outras 
partes dos EUA e outros 

países – incluindo aliados dos 
EUA – estão a ter problemas 

semelhantes. 
5 minutos depois… 

Estou 
impressionado com a 
análise, Ava. Vamos 
comparar notas! 

Estou a enviar-lhe 
um ficheiro agora... 

Dê-nos 
mais 10 minutos 

para analisar os 
dados...

Sou um louco com coração 
mas sem cérebro

  

E tu és um louco com cérebro mas sem 
coração; e ambos estamos infelizes, e 
ambos sofremos.

Vamos falar neste endereço. 
http://chairman.12345/9605/sonon.php. 
Não te preocupes. É seguro e não pode 
ser ligado a nenhum de nós.

Sou um louco com coração 
mas sem cérebro



Vocês parecem 
ter muitos dados! Como 
é que conseguiram ter 

isto tudo?

Um endereço Internet Protocol 
(endereço IP) é um rótulo 

numérico atribuído a cada disposi-
tivo ligado a uma rede de computa-
dores que usa o IP para comuni-
cação. Um endereço IP tem duas 
funções principais: interface de 

identificação do “host” ou rede e 
endereçamento de local.

Temos os melhores 
a trabalhar connosco. Tenho 

certeza de que os russos tentam 
atrapalhar-nos de fora.

E não precisam de pistolas 
ou armas de destruição massiva 
para nos meter no caminho do 

caos. Apenas precisam dos teus 
dados dos media sociais. 

Moscovo está a fornecer 
um monte de tolices para uma 

infinidade de petições e grupos 
antivacinas. É uma bomba-relógio 
que vai explodir a menos que 

façamos algo a respeito disso!

Um grande desafio 
que todos nós enfrentamos 

hoje é a integridade dos dados 
nos quais nos estamos a afogar. 

Quem está por trás do conteúdo? 
O conteúdo na media social é 

real? Esta é a pandemia da 
desinformação, Ava.

Estou a ouvir. 
Só não sei o 
que posso 
fazer para 

ajudar.

Que rede social tem 
ainda tempo para fazer um “fact 

check” extensivo aos factos hoje 
em dia? A velocidade das notícias 

supera a intervenção humana e a IA 
que temos pode ser treinada, mas 

ainda não chegou lá. Houve alguma 
investigação ou dados 

que possam ajudar-nos a 
diferenciar entre as 

respostas do algoritmo e 
as dos trolls?

Além disso, 
já se comprovou que um 
bot nunca responde ao 
comentário de outro 

bot..

Você notou uma simples 
tendência nessa petição. Normal-
mente é muito mais complexo. É um 
padrão que o olho humano muitas 

vezes falha e às vezes exige, 
digamos, “ir mais além”.

Há anos que 
desenvolvemos os recursos 

e a capacidade que temos hoje. 
Há muitos a tentar proteger o 
que gostamos. Quero que se 
junte à família, Ava! Queremos 

todos o mesmo. 

Juntos, podemos 
ter um grupo de patriotas 

digitais para enfrentar esses 
maus atores. E mais pessoas 

como o seu pai podem ser 
protegidas das consequên-
cias do que está largamente 

a passar despercebido 
no país.

Isto é maior do que 
poderia ter previsto. Mas, 
desculpe, isso parece um 

pesadelo! Eu nem sei 
quem você é!

PRESIDENTE: O nosso sigilo é parte do que nos mantém 
seguros.

PRESIDENTE: Nós “existimos” no ciberespaço. Mas se 
optar por ser a nossa voz no mundo exterior, podemos 
fornecer recursos incomparáveis para conduzir a sua 
investigação. Vou deixar isso consigo. Você sabe o 
que tem a fazer.



Chamo-me Ava Williams. 
Sou estudante de 

pós-graduação na University 
of Ann Arbor. Bem-vindos ao 

início do meu caminho 
para a verdade.

Estamos em guerra 
contra inimigos invisíveis ao 

olho humano. Um que levou mais 
vidas do que se podia imaginar: 

o vírus da Covid-19.

O meu pai trabalha 
na operadora local de 5G, foi 
emboscado junto a uma torre 

5G que ia reparar. Estas torres 
são atacadas por alguns 

criminosos, que erradamente 
acreditam que há uma ligação 

entre o 5G e a Covid.

Ele foi assaltado 
mas estes não eram 

assaltantes comuns. Eles 
foram influenciados por 
uma conspiração muito 
maior do que a soma 

das partes. 

Desenvolver e administrar vacinas às 
pessoas é uma maneira de proteger os cidadãos 

contra a Covid-19 e muito trabalho está a ser feito para 
o fazer. Já desenvolvemos várias vacinas excelentes. No

entanto, isto é controverso, e forças estrangeiras
alimentaram os grupos antivacinas criando uma narrativa

falsa sobre como essas vacinas são perigosas e semean-
do provas falsas. O resultado feriu pessoas inocentes 

como o meu pai. Mesmo como aspirante a jornalista, não 
percebi o potencial da desinformação 

até tudo isto ocorrer.

E, se não protegermos 
a nossa sociedade da ameaça de 
notícias sintéticas e imprecisas, 

podemos vir a enfrentar resultados 
para os quais nenhum de nós está 

preparado... E são o que os 
nossos inimigos esperam! 

Vou encontrar-me com a Dra. Emily 
Hartman, que é a vacinologista-chefe da 

Park College University. Eles também estão 
a trabalhar num projeto para introduzir 
uma vacina que seja eficaz contra outras 

variantes do vírus e se obtenham 
mais doses.

Não podemos dar-nos 
ao luxo de ficar calados. 

Estas não são apenas 
vidas americanas, mas toda 

a humanidade está 
em jogo.



Ava inicia a longa viagem de Ann Arbor até 
Park College University.

Ela localiza no seu GPS uma estação de serviço 
perto de Pittsburgh.

Estaciona para descansar e comprar 
algumas bebidas. 

Ava vê um mesmo carro que já tinha avistado 
antes, parar junto a ela na estação de serviço. 

São 7.50 
dólares.

Obrigada.

Ela repara em duas pessoas a entrar na 
loja e a sua face mostra preocupação.



Perdemo-la!

amanhece no estacionamento da universidade

Park College University-parque de estacionamento. 



Dra. Hartman? 
Estou na receção.

Desço já, Ava. Espero 
que esteja a usar a 

sua máscara? 

Haha, não se 
preocupe! Vim 

preparada.

Ava?

Olá, Dra. 
Hartman! Que 

bom conhecê-la 
finalmente! Bem-vinda 

ao Park College!
Como foi a viagem? Todo 
este caminho desde Ann 

Arbor… sheesh.

Não foi má! 
Não havia muita 

gente na estrada.

Porque não vamos 
para o laboratório? 
Podemos conversar 

mais lá em cima.
Elas entram num laboratório onde vários 
médicos trabalham com os seus instrumentos.

Posso 
gravar 
isto?

Normalmente não o 
permitimos. Mas considerando 

que veio até aqui e foi 
recomendada por Symous…

Temos de passar 
por um procedimento de 

higienização muito 
abrangente! Por favor, 

deixa a mochila e outros 
pertences aqui.

E aqui está 
uma bata... 
veste-a.

Posso 
perguntar 
porquê?

Sabes sobre Symous... 
Ah, claro! Porque fiquei tão 
surpreendida? As pessoas 

precisam de saber a verdade. 
Estamos em guerra com algo 
que pode dar a este vírus 

ainda mais poder.

Desinformação.



Eu percebo. 
Não temos nada a 

esconder aqui, e há 
muito em jogo. 
Vou abrir uma 

exceção.

Desenvolvemos uma vacina 
de RNA mensageiro. Isto funciona 

transmitindo instruções genéticas às 
células para que sejam capazes de 

sintetizar proteínas específicas que, 
por sua vez, desencadeiam anticor-
pos que protegem as células ao 

combaterem o coronavírus. 

Interessante. 
Como decorreram 

os testes?  

Vou mostrar-te 
algo que gravei na Coalition 

for Covid Vaccine Development, 
uma conferência virtual em que 

vários dos cientistas mais 
respeitados comentaram para uma 
outra jornalista que perguntou 

sobre as diferentes
 abordagens… 

Pode simplificar 
isso para nós, 

Dr.?

Uma série de ensaios estão 
em andamento com várias abordagens. 

De vacinas de mRNA a vacinas baseadas em 
proteínas, bem como vacinas baseadas em 

DNA e vírus inativos em desenvolvimento, há 
uma ampla gama de estudos em andamento 

para ver onde pode estar a melhor eficácia. 
Embora existam várias vacinas ainda em 
desenvolvimento, a nossa atual vacina 

tem uma taxa de eficácia de 90%.

Os nossos testes 
das fases 1 e 2 foram um 
sucesso. Mesmo que a 

comunidade científica esteja a 
trabalhar para entender se 

as vacinas que desenvolveram 
são eficazes contra novas 

variantes do vírus e o impacto 
dessas novas variantes no 

corpo humano, outros estão 
a trabalhar para descobrir a 
melhor maneira de entregar 

e administrar as vacinas.

Como provavelmente sabes, 
o processo de criação de uma vacina é mais uma

maratona do que um sprint. Lançar rapidamente uma vacina 
legítima foi uma vitória para a ciência. Aqui nos EUA, também estamos 

a trabalhar muito para garantir que possamos vacinar o máximo 
possível da população. Não existe uma forma única de desenvolver 

uma vacina. A qualquer momento, várias equipas de investigação 
exploram geralmente diferentes maneiras de atacar um vírus 

específico. É por isso que o país exige sempre testes 
robustos e processos de testagem antes de 

disponibilizar vacinas ao público em geral. 

Se me permite… 
O que o Dr. Mehmood Gotaywala 

está a dizer é que exploramos todas as 
abordagens possíveis ao desenvolver inicial-
mente a nossa vacina. Deixe-me simplificar como 
estas abordagens funcionam. Demora alguns 

minutos, mas prometo manter tudo num 
nível bastante acessível.

A primeira abordagem, que é a mais conhecida, é 
simplesmente pegar numa versão do vírus que não pode 

causar danos, como variantes inativadas ou enfraquecidas, e 
introduzi-la no corpo humano de forma a criar uma resposta 

imune. Esta resposta imune então age contra o patógeno 
real se entrar em contato com ele.

Outra abordagem que alguns 
dos nossos colegas adotaram 

envolve não introduzir um vírus inteiro 
no corpo, mas sim fornecer instruções 
genéticas que sinalizam ao corpo para 

criar uma proteína que, por sua vez, 
estimula uma resposta imune e 

produz anticorpos.

Como a palavra indica, 
os anticorpos são capazes 
de combater o vírus se ele 
entrar no corpo. Chamamos 

essas vacinas de DNA. O DNA é 
o que carrega as instruções

genéticas, como deve
estar ciente.

Há também outra abordagem 
que ignora completamente o DNA e, em vez 

disso, usa o RNA mensageiro ou mRNA. A maioria 
das vacinas cria uma resposta imunitária, inserindo uma 

variante enfraquecida de um vírus nos nossos corpos. 
As vacinas de mRNA, no entanto, criam uma proteína nas 

nossas células, o que, por sua vez, resulta numa 
resposta imunitária, pois o nosso corpo identifica 
que essa proteína não pertence ao nosso sistema 

e cria anticorpos para proteção. A resposta 
imunitária que é gerada protege então de 

mais infeções contra o vírus.

Esta é provavelmente 
a explicação mais esclarecedora 

que já ouvi! Respeito muito o 
que vocês todos estão a 

fazer...

Obrigado, Ava. 
Conseguimos criar uma vacina num tempo 

recorde, que passou por extensas avaliações de 
segurança como parte de ensaios clínicos antes de 

ser amplamente distribuída. Há, é claro, muitas outras 
abordagens das quais não falei. Prevemos mais de 100 

projetos diferentes em todo o mundo que 
estão a prosseguir estes estudos.

O setor privado e o público 
apostaram tudo no problema. Tenho a 

certeza de que deves ter visto alguns 
nomes conhecidos, incluindo alguns magnatas 

da tecnologia, prometerem apoios de 
milhões de dólares. 



Se houvesse 
uma mensagem para 
o público em geral,

qual seria?

Por favor, confiem em nós. 
Acreditem na ciência e na medicina moderna. 

As vacinas foram desenvolvidas rapidamente 
porque temos experiência com as tecnologias. 

Não fazemos simplesmente o que fazemos 
sem o rigor da evidência científica. 

Uma vacina nunca foi desenvolvida 
a um ritmo tão acelerado quanto este. 

Não fomos apenas nós; compreender o vírus 
e o que é necessário para uma vacina eficaz 

exige um esforço multidisciplinar de 
muitos grupos. Mesmo que a comunidade científica 

tenha trabalhado para finalizar a vacina, 
outros estão a trabalhar na melhor 

maneira de entregar e administrar 
as vacinas.

Obrigada. 

Ava, há alguém que quero 
que conheças. Ele provavelmente tem 

uma melhor compreensão dos motivos e 
origens de alguns dos grupos antivacinas 

que são fortemente contra a ideia 
de uma vacina.

É um professor de 
estudos de media aqui. 

Dr. Haris Adamos.

Eu mencionei a tua visita 
por alto e ele disse que 

estava disposto a mostrar a 
sua investigação! 

Isso seria 
ótimo, obrigado.

Boa tarde. 
Doutor?

Deves 
ser a 
Ava!

sim

Por favor, 
senta-te.

A Emily disse-me que 
estavas a trabalhar em 

algo grande relacionado 
com a a luta contra a 

desinformação sobre a 
vacina da Covid-19? 

Exato… 
Estou a trabalhar num 

documentário que mostra 
como alguns grupos 
estão a ligar o 5G ao 

enfraquecimento imunitário 
das pessoas e a tornar 

as vacinas inúteis.

Bom… 
Tenho estado atento 
à vacina, mas não tem 
nada a ver com o 5G 
ou qualquer outra 

tontice! 

A minha equipa 
de ciência de dados 

descobriu como um grupo
de pessoas está a financiar 
campanhas publicitárias para 

aumentar o
movimento antivacinas

nos EUA. 
Certas comunidades 

têm curvas de resposta 
particularmente fortes a esse 
marketing de media social! Os 

gigantes da media social 
precisam de ajudar a acabar 
com o que é claramente um 

risco nacional! Isso é 
interessante. 

Conseguiu perceber 
de onde vem o 

dinheiro?

Esses investimentos 
são legais, pelo que percebi, mas é 

provável que prejudiquem as pessoas 
porque geralmente envolvem a disseminação de 

falsidades. Como qualquer medicamento, as vacinas 
podem causar efeitos colaterais. Normalmente, os 

efeitos colaterais da vacina são menores (por 
exemplo, um braço dorido onde a injeção foi 

administrada ou uma febre baixa após uma 
vacina) e desaparecem ao 

fim de alguns dias. 

Não conseguimos rastrear 
o dinheiro tanto quanto eu

gostaria. Alguns vêm de investi-
dores privados, mas outros, não 

tenho muitas certezas neste 
momento. 

É uma rede labiríntica de empresas 
que, para ser honesto, não é o que estamos 

habituados a ver… mas se conheces algum especialista 
em crimes financeiros que tenha mais experiência a 
rastrear o fluxo de dinheiro, o que temos aqui 

pode ser a área dele. 



O que estás a fazer... é louvável! 
Eu vejo a necessidade de lutar contra 

a desinformação que pode levar a uma menor 
aceitação de qualquer vacina! Estou 
particularmente preocupado com o 

movimento anti-vax.

Não se pode usar a racionalidade 
científica e números para vencer esta guerra, Ava. 

Precisas de conquistar os seus corações e 
mentes primeiro e depois mostrar a verdade!... 
Tens provas concretas, certo? Que existem 

grupos deliberadamente dispostos a 
influenciá-los? 

Eu tenho a prova, doutor! 
E, junto com seus dados, acho 

que podemos dar sentido a 
tudo isso para eles... 

Só preciso de estar na 
frente deles. 

O outro desafio é que tens 
de os persuadir através dos seus próprios 

media. Eles não confiam nas notícias “mainstream”, 
tenho a certeza que entendes isso. Precisas de 
te encontrar com Darren Lancaster, que lidera o 

TrustinNature, o site anti-vax mais popular, e 
ser “convidada” a partilhar uma história… 

e a prova irrefutável.

A minha investigação 
já está toda por aí, mas 

sou visto como demasiado 
pró-vax para lá ir 

falar! 

Bem, eu tive esse incrivelmente... 
digamos, debate “animado” com Darren 

sobre uma “text war”. Deixa ver se encon-
tro o número dele... Poderia dar-te o... Ah! 

Aqui está... o número de Darren... 

Vou enviar os dados que tenho, 
para que possas partilhá-los com o Darren. 

Mostra-lhe que nada disso é adulterado. 
As únicas coisas inventadas aqui 

são esses anúncios! 

Ok, pode 
dizer!

Cuida-te, Ava, 
e boa sorte. 

Farei o meu 
melhor. Foi um 
prazer, Haris.

Chama-me 
Haris!

Obrigada, 
Doutor. Gostei 

imenso! 

Olá, Ava. 
Houve um ataque de ransomware 

à Nossa investigação pouco depois de 
teres saído. Queria que soubesses disto, 
pois pode ser relevante para a história. O 

Symous acabou de ajudar a nossa 
Information Team a frustrar o ataque 

de ransomware na investigação 
das vacinas.

Ava recebe um telefonema da Dra. 
Hartman quando sai da universidade 

Pergunto-me porque
 atacaram a sua investigação 
das vacinas e não outras? 
Acha que tem algo a ver 

com a minha visita?

Claro! Parte das 
exigências inclui que abandone 

a história e pediram que 3 milhões 
de dólares sejam depositados 
numa carteira de criptomoedas 

dentro de dois dias ou apagam os 
dados. Mal sabem eles que a nossa 

equipa já tinha antecipado isso e 
trabalhou com Symous para 
montar um servidor-isco, 

que foi o atacado.

Vou colocar 
o Andrew também

em linha.

Olá Ava, 
Emilly. 

No caso de se estarem 
a perguntar, todos os dados atuais 

têm cifra pós-quântica e estão agora num 
servidor secreto num local escondido. A 

Information Team da universidade partilhou os 
seus receios de um ataque e, felizmente, já 

tinham backups dos dados, caso um tal evento 
ocorresse. Graças ao raciocínio deles, não 

tivemos de fazer muito e trabalhámos 
rapidamente para tornar os dados ainda 

mais seguros usando criptografia 
pós-quântica.

Esta é a melhor maneira de proteger 
os dados e funciona usando fotões de luz para 

cifrar os dados de forma que fiquem a salvo até de um 
computador quântico, que é o computador atual mais 

poderoso. A equipa concordou que esta era a solução mais 
eficaz e rápida para proteger a investigação valiosa que 

estavam a fazer. Esta tentativa de ataque destaca a neces-
sidade de proteger computadores e dados confidenciais de 

serem invadidos e a importância de usar os métodos 
mais atualizados para o fazer. 

Pelo menos agora sabemos 
que estou a ser vigiada e quem está 

por trás disso não quer ver exposta 
a minha história sobre a petição 

manipulada e a sua falsa 
ligação à vacina. 

Há uma grande 
diferença entre espalhar 
desinformação na medias 

social e usar ransomware, 
que é um comportamento 

ilegal.  



Ava continua para Ann Arbor e liga para Darren 
Lancaster quando chega a casa.

Bom dia. 
Fala Darren 
Lancaster?

Fala Ava Williams, 
o Dr. Haris Adamos

deu-me o seu
contato. 

Sim, 
sou eu. 

É mais fácil para a distância 
social se fizermos uma videocon-

ferência. O vírus é real. É da eficácia 
destas vacinas que foram desen-

volvidas que tenho dúvidas. 

É um bom plano. 
Pode ser segunda-feira. 

Esta é uma surpresa, mas bem-vinda. 
Precisamos de diversidade de 

pensamento. 

Gostaria de 
entrevistá-lo. Pense nisso 

como uma oportunidade 
exclusiva de partilhar as 

suas opiniões com um 
grande público!

Absolutamente 
nada! 

Muito bem, 
que tipo de 
questões? 

Bem, se passou algum 
tempo a pesquisar o meu ponto 
de vista, sabe exatamente o que 
acontece na nossa comunidade se 

houver uma conversa sobre 
uma vacina!

Muito obrigado 
pela oportunidade. Vou 

enviar-lhe a logística por 
mensagem de texto. Pode 

vir ao estúdio?

Faço parte da equipa de 
um novo documentário sobre as 

diferentes visões em torno da vacina da 
Covid-19 e queria obter uma perspetiva 

equilibrada de todos os lados 
agora que temos várias vacinas 

em funcionamento. 

Ele apenas disse 
que ambos concordam em 

discordar em vários tópicos e 
que é um especialista em 

perspetivas anti-vax. Esperava 
apenas colocar-lhe algumas 

questões? 

Oh… ele. 
Tenho a certeza 
que tinha muito 
para dizer!! O 

que quer?! 



Uma semana depois, no Media 
Recording Lab da universidade.

É um prazer tê-lo 
connosco, Darren. Vamos 
a isto… Pode contar-me 
um pouco sobre a sua 

função na 
TrustinNature?

Muito do que vemos sendo dito pelo governo 
é pseudociência com dados inconclusivos que apoiam as suas 

hipóteses. Temos as nossas próprias equipas científicas que 
mostraram que os dados em si são questionáveis sobre o 
desempenho dessas novas vacinas! Os nossos apoiantes 

também acreditam na nossa missão. Estamos aqui 
para proteger a América.

Pessoalmente, acha que 
a própria ideia de organizações 

governamentais no setor de 
saúde promoverem vacinas 

está errada? 

Claro. Eu lidero a 
maior comunidade digital 

antivacinas do país. Temos mais 
de 15 milhões de membros em 

todo o país!

São muitas pessoas. 
Qual é a principal razão 

pela qual é contra a 
vacinação? 

Sim, acho errado. 
A vacina contra a 

gripe não funcionou 
muito bem.

Como disse antes, e 
como podemos ver agora, as 
vacinas não são perfeitas. E 

nem são gratuitas! 

Já alguma vez pensou 
que aquilo em que acredita 
pode estar remotamente 

ligado à desinformação ou a 
alguma tendência nas 

media sociais? 

Mesmo que seja verdade, 
ainda acredito que é o egoísmo 

do sistema. E para quê? As 
notícias e as provas 

estão aí. 

E se não 
forem genuínas? 

Há muitas intervenções 
que não envolvem vacinas. 

A imunidade de grupo, 
por exemplo?Muitas doenças foram 

eliminadas deste país, 
então porque perpetuar o 
ciclo vicioso? As vacinas 
contra a gripe já foram 
correlacionadas com a 

gripe no passado. 

As pessoas 
não morrem todos 

os dias? Ninguém pestaneja: 
guerra, pobreza, corrupção. 

Nós nem conseguimos 
erradicar a gripe 

por gritar. 

Mas e a Covid-19? 
É uma doença de que 

ninguém ouviu realmente 
falar até agora. Então, vamos 

continuar a dar
poder total à media 

convencional? 

Não acha que 
haverá muitas mortes 
antes de chegarmos 

a isso? 

Por falar em dólares 
de marketing, parece que o seu 

grupo é um dos dois que gastam dezenas 
de milhões em publicidade digital no 
Friendplace e noutras plataformas? 

Pode detalhar a sua base 
de doadores?

Não comento sobre os nossos 
doadores. Alguns são públicos e outros 

preferem manter-se fora dos holofotes. Por 
deferência com a privacidade deles, vamos passar 

para a próxima pergunta. Mas “sim”, para responder à 
sua pergunta, estamos a gastar em publicidade 

digital, pois parece ser a melhor maneira de 
aumentar a nossa base.

Por que não o mesmo aqui? 
Os pais devem poder decidir pelos seus 

filhos, não pelo governo. Que pai gostaria que 
os seus filhos fossem atormentados por 
autismo ou artrite? Aparentemente, parece 

que sim, dado o valor de milhões de 
dólares em marketing em que essas 

empresas médicas investem.

Só porque é um número não 
significa que seja verdade. Não acha 

que as métricas são usadas para impulsionar 
uma agenda, sob o pretexto de serem objetivas? 

precisamos de ouvir o público e, com vários 
milhões de eleitores como membros, achamos 
que a TrustinNature tem potencial para ser 

uma voz importante neste espaço. 

E quanto aos factos 
e estatísticas que 
organizações como 
as Nações Unidas 

publicam? 

Temos de fazer alguns sacrifícios 
difíceis. com Todas as vacinas dadas às 
crianças americanas,  não acredita que 

estamos a obstruir o seu sistema 
imunológico?



Olá Ava, é o Presidente. Correu tão 

bem quanto o esperado :) 
Envia-me mensagem quando 

es�veres pronta. Tenho novidades!

É assustador que esteja sempre a ver.Lembra-te… não somos os 
únicos a ver.

Acha que o 5G tornaria a 
vacina inútil? Já vi algumas conversas 

sobre isso. Mas temos de esperar 
e observar. Pode acontecer? Há uma 
petição num estado correlacionando 

o seu desenvolvimento a uma
imunidade mais fraca.

Mas está ciente 
de que a petição foi 
sequestrada por 

trolls? 

Não... Eu... 
O que quer 

dizer? 

Quero dizer que a petição era 
para protestar contra a instalação de 
redes 5G e o impacto dos seus efeitos 
na nossa saúde. Analisámos os textos e 
podemos provar conclusivamente que um 
grande número de comentários e textos 

na petição são “suspeitos”. Temos 
provas de que não foram feitos por 

pessoas nos Estados Unidos. Na 
realidade, alguns nem foram feitos por 

pessoas reais, em vez disso, foram 
feitos por bots! 

Isto parece uma emboscada! 
Devia ter partilhado isso comigo 
antes. No entanto, partilhe a sua 

análise com a nossa equipa de 
cientistas de dados e de tecnólogos 

forenses e publicaremos as 
nossas próprias descobertas 

independentes. 

As minhas desculpas, 
a minha intenção não era tentar 

lançar nada sobre si, mas queria 
que ficasse ciente destes pontos. 
Eu sei que o Dr. Haris Adamos também 

apresentou uma análise que destacou o 
quanto da publicidade online em torno do 

movimento anti-vax são apenas duas partes: 
uma delas é você mesmo e a outra é uma 
questionável organização de que não 

conseguimos obter quaisquer 
comentários antes disto! 

Não podemos controlar 
o que os outros fazem na

Internet! É sua prerrogativa 
fazer publicidade. 

Você não acredita 
que a falta de 

intervenções contra 
a Covid-19 pode ser 

danosa? 

Acredito que uma vacina 
não é a única intervenção. As nossas 
comunidades estão totalmente em 

conformidade com o distanciamento social e 
adotam todas as medidas de proteção para 

garantir a segurança dos seus entes queridos! 
Muito obrigado por esta oportunidade de 
partilhar a nossa perspetiva. Mas agora 
acredito que não estamos partilhando 

nenhuma informação nova com os 
espectadores e, portanto, gostaria 

de encerrar. Obrigado novamente, 
Sra. Williams.

Obrigado por se juntar a nós. 
Quando voltarmos, falamos com uma 

família que aceitou a ideia de uma vacina 
sem comprometer o seu sistema de 

valores. Acho que alguém está à sua espera 
em casa. Porque não falamos depois? E não 

se preocupe, ele está em ótimas mãos!

Não se preocupe, 
será apoiada e terá os 

detalhes privados. 

Obrigado, e faça-o. 
Não sei como lhe 

agradecer! 

Devo estar 
preocupada? 

Não admira que o meu 
telefone esteja a dar toques 

como um louco. Tive que 
desativar as notificações!! 

Esse é o poder do novo normal 
quando se trata de notícias. Vai nos dois 

sentidos. Os trolls também começaram a dar 
luta. Mas muitos grupos independentes estão a 

analisar os dados. As suas conclusões já foram 
confirmadas pela media, bloggers independentes 
e correspondentes estrangeiros. Agora vamos 

esperar e ver o que acontece. Espero
algum contra-ataque! 

Fizemos o que era 
preciso fazer e os nossos 

influenciadores foram pagos para 
propagar o seu segmento em todos 
os principais canais de media social. 

A sua entrevista já está a 
viralizar-se na Web. E a petição 

está a arder!

Sim. Acho que está a ir 
bem. Precisamos de distribuir 

a entrevista o mais amplamente 
possível na Internet. E eu sei que a 
TrustinNature irá cobri-la porque 

está lá o Lancaster. Arranjei 
algum tempo para falar com 

o chefe em Maryland.

Parece que 
estamos a avançar.

Olá, 
presidente. 

Inicia-se a preparação para o 
segmento seguinte. 

Família Sanchez, 
estamos prontos!  

Ava remove a máscara 
e sai do edifício. 



Ava estaciona numa área 
residencial. 

Nem posso acreditar 
que tudo isto 

aconteceu apenas 
numa semana.

Desculpe, devia 
ter dito alguma coisa. 

São apenas algumas pessoas 
que trabalharam comigo na 

notícia. Tenho estado bem. Você é 
que precisa de cuidados, 

Sr.Super-herói. Tente não ir 
atrás dos bandidos 

da próxima vez!

Querida, pareces 
cansada. Tens dormido o 

suficiente?

Ava? És tu, 
querida?

Ava? Tenho 
estado tão preocupado 

contigo. Alguém ligou e disse 
para não me preocupar. Quem 

era? Nunca te ouvi mencioná-los 
antes? Depois vi-te no noticiário! 

Estou tão orgulhoso, 
garota!

Diz a Sra. Lane 
com todas as suas 

notícias! Ah!

Interrompemos 
a nossa transmissão com 

notícias da capital.

Não vou fingir o 
contrário. Tem sido demais 

desde... o incidente. Eu sinto 
que posso estar a apanhar 

alguma coisa!

Foi preso um suspeito 
identificado como o cérebro por trás do 

incêndio criminoso das torres 5G em Michigan. 
Esta prisão foi feita após uma denúncia 

anónima dada à polícia local.

O suspeito foi identificado 
como Gareth McGibson. Ele está a ser 

investigado por ligações com a petição 
antivacinas e a apoiantes estrangeiros. De acordo 

com a nossa investigação, McGibson estava a 
orquestrar esse e outros ataques a mais 
torres 5G com a ajuda desses apoiantes. 

Quem é, 
querida?

Apenas trabalho, 
pai. É perpétuo. Eu não sei no que 

estás a trabalhar. Mas não 
podes ter algum tempo 

para descansar?? 
Vou fazê-lo. 

Só quero terminar isto. Acho 
que estou com alguma coisa. Eu 
prometo que vou ter as minhas 

oito horas de sono depois 
disso acabar. É assim mesmo. 

Estou tão agradecido por 
os ferimentos não serem 
graves. Tudo o que temos 

é um ao outro.Eu também, pai. 
É tão bom tê-lo 

de volta.

Como deve ter 
ouvido, o nosso canaliza-
dor consertou a fuga. O 

trabalho está todo 
finalizado agora.

Achei que tinha 
algo a ver com 

isso..

Está a aparecer 
outra coisa. Possivelmente a 

sua próxima grande história! Se 
conseguir lidar com isso!

Alguns meses depois - Ava chega à cerimónia dos National Journalism Awards.

Os paparazzi estão presentes e Ava vê alguns rostos familiares.

A cerimónia é por 
aqui, Sra. Williams.

O nosso prémio final 
de “Melhor Iniciante e Uso 
de Media Digital” vai para 

alguém cujo trabalho tem sido 
fundamental na educação das 
pessoas durante um período 

em que a desinformação é 
desenfreada e as pessoas 
acreditam rapidamente nas 

notícias sem verificar 
o seu rigor.

O prémio vai 
para a Sra. Ava 

Williams.



obrigada!

Ava sobe ao palco para receber o prémio.

Ela fez um ótimo trabalho 
ao destacar os benefícios de uma vacina 

que combate o vírus e encoraja as pessoas a 
explorarem diferentes pontos de vista. Mais 

notável, o seu trabalho resultou numa denúncia 
que frustrou um ataque a um importante 

armazenamento de vacinas. 

A Internet tem um
volume enorme e uma variedade de 
informação passa por ela todos

os dias. Politicamente, socialmente ou 
economicamente, provavelmente 

discordaremos de muitas coisas. Mas
não há lugar para a desinformação

nas nossas vidas. 

Como alguém que está apenas 
a começar a carreira como jornalista, 

sinto-me honrada e animada por fazer parte 
de um campo dedicado a responsabilizar-nos e às 

nossas instituições. As pessoas podem agora 
obter informações de muitos lugares, tornando 

ainda mais importante a nossa capacidade de 
educar o público com notícias precisas, 

justas e factuais. 

Muitos de nós estão 
a trabalhar para combater a 

desinformação. Agradeço por 
reconhecerem os meus esforços 

e estou grata por ter tido a 
oportunidade de desempenhar um 

pequeno papel numa história 
muito maior.

Obrigada. É uma 
grande honra receber 

este prémio.

Devemos a Miss Williams 
muita gratidão pelos seus 

esforços e ela é uma vencedora 
muito digna deste prémio.
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Notas da CISA

A desinformação é uma ameaça existencial para os 
Estados Unidos da américa, o modo de vida 

democrático e a infraestrutura da qual depende. 
A Resilience Series (da qual este é o segundo 
título) usa o formato de romance gráfico para 

comunicar os perigos e riscos associados à 
desinformação através de histórias fictícias 

inspiradas em eventos do mundo real.

As novelas gráficas da Resilience Series foram 
encomendadas pela Cybersecurity and 

Infrastructure Security Agency (CISA) para 
partilhar informações e ilustrar como:

1) Atores estrangeiros estão a tentar 
influenciar a segurança, a economia e a política 

dos EUA através do uso malicioso da media 
online para criar e ampliar a desinformação.

2) Embora a estratégia de usar informação 
imprecisa para enfraquecer e dividir uma

sociedade não seja nova, a Internet e os media 
sociais permitem que a desinformação se espalhe 

mais rapidamente do que no passado.

3) “Deepfakes”, bots e “quintas de trolls” são 
apenas algumas das técnicas emergentes para

criar e espalhar desinformação.

A CISA incentiva todos a consumir informação 
com cuidado. Praticar a literacia mediática – 
incluindo verificar fontes, procurar pontos 

de vista alternativos e encontrar fontes 
confiáveis de informação – é a estratégia mais 
eficaz para limitar o efeito da desinformação. 
Para mais informações e leituras adicionais 

sobre desinformação, visite a página da 
Cybersecurity and Infrastructure Security 

Agency em www.cisa.gov.
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Vivemos num mundo 
onde a Internet está repleta

de desinformação. Num mundo
digital precário, a necessidade de 

consciencialização sobre esse risco é 
maior do que nunca. As obras da Resilience 
Series procuram simplificar e apresentar a 

ameaça que a informação incorreta pode ter 
em eventos importantes que moldam o 

futuro da democracia.

Na segunda edição da série, "Bug Bytes", 
vemos Ava Williams a usar a sua inteligência 

e capacidades jornalísticas para descobrir uma 
campanha de desinformação definida para 

danificar a infraestrutura crítica de 
comunicações. Ava descobre alguns

aliados ao longo do caminho e
esforça-se para tentar ajudar o

mundo a ver através da teia
de mentiras desfiadas

online.




