Vacinas e vacinação
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Introdução
A pandemia da Covid-19 está tendo um enorme impacto sobre o bem-estar das comunidades ao redor do
mundo. Embora o impacto varie de um país para outro, milhões de pessoas perderam membros da família,
amigos ou vizinhos por conta do vírus. As restrições têm tido impactos sociais e econômicos significativos,
sendo as pessoas mais vulneráveis e marginalizadas nas comunidades as que geralmente mais sofrem.
As doenças e o sofrimento não são o que Deus pretendia para a Criação e, portanto, o desenvolvimento das
vacinas contra a Covid-19 é visto pela Tearfund e por muitos outros como um importante avanço na luta
contra a doença que podemos celebrar. Se todos tiverem acesso à vacinação contra a Covid-19, isso
proporcionará um caminho de recuperação dos muitos impactos diretos e indiretos da doença.
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Por que desenvolvemos um recurso como este?
As decisões que cada um de nós tomar sobre as vacinas contra a Covid-19 terão implicações para a nossa
comunidade como um todo. Entretanto, informações conflitantes sobre as vacinas estão minando a
confiança e criando confusão.
Este recurso ajuda as lideranças das igrejas e as organizações cristãs a considerar como podem aplicar sua fé
de forma prática e usar sua influência na sociedade para:
● diminuir a quantidade de informações incorretas e a confusão;
● desenvolver uma boa compreensão sobre as vacinas contra a Covid-19 e confiança nelas;
● ajudar a influenciar e apoiar programas de vacinação que sejam bons para a sociedade,
especialmente para as pessoas mais vulneráveis e marginalizadas.
O objetivo deste recurso é fornecer orientações gerais baseadas em fontes de informação confiáveis e em
experiências anteriores. Ele deve ser adaptado conforme necessário para uso em diferentes contextos
culturais e religiosos. No material principal, há links para acessar páginas que contêm informações,
orientações e ferramentas mais detalhadas, permitindo aos leitores que se aprofundem em questões
específicas, se assim desejarem. Ao adaptar este recurso para contextos locais, devem ser fornecidos links
para fontes locais de informações confiáveis sempre que possível.

A quem este recurso é destinado?
Este recurso é para as lideranças das igrejas e organizações que trabalham com igrejas e outros grupos
religiosos nos âmbitos nacional e local.

A posição da Tearfund em relação às vacinas contra a Covid-19
Tendo considerado diversas fontes confiáveis de informações e distintas opiniões teológicas, a
Tearfund acredita que, para a grande maioria das pessoas, tomar uma das vacinas aprovadas contra
a Covid-19 é uma escolha segura. Tomar uma vacina aprovada é importante para proteger a si
mesmo(a) e aos demais ao seu redor.
Não há evidências confiáveis para corroborar mitos comuns que sugerem que as vacinas contêm
microchips, alteram seu DNA, contêm quaisquer células fetais ou farão com que você pegue a
Covid-19.
Vá mais a fundo: Mais informações sobre as vacinas contra a Covid-19
Vacinas contra a Covid-19: Perguntas e respostas
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Como identificar informações confiáveis
Estamos expostos a informações provenientes de muitas fontes sobre as vacinas contra a Covid-19. Não
precisamos saber tudo sobre elas, mas é importante que baseemos nossas opiniões em fontes de
informação confiáveis. Isso nos ajudará a tomar decisões que beneficiem nossa própria vida e a daqueles
que estão ao nosso redor.
A forma como respondemos às informações deve ser orientada pela nossa fé. Deus nos chama
a falar a verdade (Salmo 15:2-3). Ao dar orientações sobre comportamento pessoal e a
importância de compartilhar informações corretas, diz o livro de Levítico: “Não se levantem
contra a vida do seu próximo” (Levítico 19:16).

Para ajudá-lo(a) a decidir se pode confiar nas informações que lê ou ouve, faça estas seis perguntas a si
mesmo(a):
1. Qual é a fonte? Se a informação veio de um website, não presuma automaticamente que ela seja
confiável. Consulte os dados de contato, os valores e os objetivos da organização. Se a informação
for copiada de uma página de rede social, descubra de onde ela veio.
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2. Você leu mais do que apenas a manchete? As manchetes são frequentemente exageradas para
incentivar mais pessoas a ler um artigo. Leia o artigo inteiro e depois pergunte-se se a manchete
está correta.
3. Quem é o autor? Descubra se o autor realmente existe e se é confiável. Fontes confiáveis respaldam
suas afirmações com provas confiáveis. Verifique várias fontes confiáveis para checar se dizem a
mesma coisa.
4. Quando foi escrito? Novas informações de pesquisas são publicadas regularmente sobre as vacinas
contra a Covid-19. As notícias mais antigas podem estar desatualizadas e não ser mais relevantes.
5. Você está sendo preconceituoso(a)? Reflita para ver se suas próprias suposições não podem estar
afetando seu julgamento. Esteja ciente de que o Facebook e o Google filtram o que eles sugerem
que vejamos com base nas postagens que lemos no passado e, portanto, não são fontes
equilibradas de informação.
6. Se ainda estiver em dúvida, é possível consultar outras fontes confiáveis? Se você conhece pessoas
que têm conhecimentos detalhados sobre as vacinas contra a Covid-19, provenientes de várias
fontes confiáveis, pergunte a elas o que pensam.

Por que a igreja deve se envolver?
A igreja é a luz do mundo (Mateus 5:14). É o grupo de pessoas que Deus incumbiu para servir em sua
missão e propósito. Jesus quer que as pessoas “tenham vida e a tenham plenamente” (João 10:10) e seu
ministério demonstra sua preocupação com cada aspecto da vida das pessoas, incluindo seu bem-estar
físico e mental (Mateus 4:23). Os líderes da igreja primitiva também refletiram isso em seus ministérios
(Atos 5:16).
As doenças causadas por vírus têm lançado sombras sobre o mundo por milhares de anos, causando
incerteza, medo e sofrimento, especialmente entre as pessoas vulneráveis e as que vivem na pobreza.
Entretanto, desde a descoberta da vacina contra a varíola, há mais de 200 anos, o apoio das lideranças de
igrejas às vacinas tem ajudado a iluminar essa escuridão, aliviando o sofrimento e salvando milhões de
vidas.

A influência da liderança religiosa
Pesquisas realizadas recentemente na Ásia e na África sugerem que o endosso das lideranças religiosas é
vital para a promoção de informações corretas sobre saúde e para a aceitação comunitária das vacinas
contra a Covid-19.1
A Organização Mundial da Saúde também reconhece que, quando as lideranças religiosas compartilham
informações sobre saúde, é mais provável que elas sejam aceitas do que as informações provenientes de
outras fontes.2

1
2

Disponível em: www.wvi.org/newsroom/coronavirus-health-crisis/faith-leaders-must-play-key-role-covid-19-vaccine-roll-out
Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331707/WHO-2019-nCoV-Religious_Leaders-2020.1-eng.pdf
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Colaboração entre grupos religiosos
Ao trabalharem juntas, as lideranças cristãs e muçulmanas desempenharam um papel significativo no
sentido de impedir a propagação do vírus ebola na África Ocidental em 2013-2015. Eles concordaram em se
concentrar nas questões que os uniam para combater o vírus. Em uma ocasião, mais de 70 líderes religiosos
foram vacinados em público para demonstrar pelo exemplo que os boatos sobre a vacina contra o ebola
eram falsos.

Vá mais a fundo: Mais oportunidades para aprender sobre colaboração
entre as lideranças religiosas
Consulte: Lições aprendidas com a resposta ao ebola para a Covid-19

O que as igrejas podem fazer?
Esta seção examina como as igrejas podem:
● gerar mais conscientização sobre as vacinas contra a Covid-19;
● influenciar as políticas governamentais de vacinação contra a Covid-19;
● apoiar a vacinação contra a Covid-19 no âmbito comunitário.

As igrejas podem gerar mais conscientização sobre as vacinas contra a Covid-19
Reunir pessoas para compartilhar informações
As denominações ou redes de igrejas podem usar sua influência para reunir grupos de líderes de igrejas
com respeitados especialistas médicos e teólogos que possam compartilhar informações e responder a
perguntas, especialmente as relacionadas com boatos comuns sobre as vacinas.
Tais encontros podem ser realizados presencialmente (desde que as regras de distanciamento físico assim o
permitam) ou virtualmente, por meio da internet. Em alguns contextos, especialmente ao planejar a
primeira reunião desse tipo, pode ser útil convidar apenas um pequeno número de líderes de igrejas
influentes para permitir que haja uma discussão mais aberta. Essas lideranças poderão então compartilhar
informações com outros após o encontro.
Considere formar um grupo principal de lideranças de igrejas, especialistas médicos e teólogos que possam
permanecer em contato uns com os outros a fim de discutir novas informações e novos boatos e para
abordar quaisquer novos mitos que possam estar circulando.
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Um grupo de líderes de igrejas reunidos na Nigéria. Foto: Andrew Philip/Tearfund.

Compartilhamento mais amplo de informações
Após discussões entre lideranças de igrejas, especialistas médicos e teólogos, as lideranças de igrejas
poderão desempenhar um papel ativo no compartilhamento de informações confiáveis e na abordagem de
conceitos errôneos que circulam em suas comunidades ou congregações.
Até que todos em uma comunidade sejam vacinados, a importância de continuar a seguir as diretrizes de
segurança da Covid-19 (como distanciamento físico, uso de máscaras e lavagem das mãos) deve ser
enfatizada.
As informações acordadas sobre as vacinas contra a Covid-19 devem ser difundidas em formatos que os
pastores locais possam compartilhar em suas pregações e em outras reuniões das igrejas e comunidades.
Esses podem incluir:
● entrevistas em vídeo ou áudio com os participantes das reuniões, resumindo os pontos mais
importantes discutidos;
● um breve pronunciamento ou declaração que descreva o entendimento comum alcançado em relação
às vacinas;
● outras informações provenientes de fontes confiáveis sobre as vacinas – por exemplo, por meio de
cartazes.
Considere traduzir as informações para os idiomas locais e desenvolver uma combinação de materiais
escritos, visuais e de áudio para garantir que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a elas.
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Desafiar informações incorretas na Zâmbia

No início de 2021, a Evangelical Fellowship of Zambia – EFZ (a aliança evangélica nacional) estava
preocupada com a disseminação de informações incorretas sobre as vacinas contra a Covid-19 e
refletiu sobre como as igrejas poderiam usar sua influência quando o país viesse a receber
suprimentos de vacinas aprovadas.
Com o apoio da Tearfund, a EFZ organizou uma reunião de lideranças denominacionais com um
respeitado teólogo e um respeitado cientista médico cristão com experiência em vacinas.
O cientista apresentou fatos sobre as vacinas e, juntamente com o teólogo, ajudou as lideranças
de igrejas a compreender que os mitos comuns sobre a vacina não eram verdadeiros.
As lideranças das denominações concordaram em dar os seguintes passos:
●

preparar uma declaração acordada sobre as vacinas contra a Covid-19, com o objetivo de
alcançar as lideranças seniores das igrejas nas províncias a fim de abordar os mitos
comuns sobre as vacinas no âmbito local;

●

com o apoio da EFZ, manter diálogos entre as lideranças de igrejas e o ministro da Saúde
para que as igrejas possam influenciar os planos governamentais de vacinação contra a
Covid-19.

As igrejas podem influenciar as políticas governamentais de vacinação contra a
Covid-19
Há muitas histórias na Bíblia sobre pessoas que se engajaram na defesa e na promoção de
direitos. Homens e mulheres que amavam a Deus, que se manifestavam contra a injustiça,
davam o exemplo de uma sociedade alternativa, desafiavam o uso inadequado do poder,
enfrentavam as pessoas com autoridade, influenciavam os tomadores de decisões, oravam
para que Deus interviesse e, de forma persuasiva, promoviam mudanças na sociedade.
Além de Jesus, alguns dos defensores de direitos mais notórios da Bíblia foram:
●
●
●

Moisés e Arão, que foram enviados por Deus para pedir ao Faraó que libertasse os israelitas da
escravidão;
Neemias, que confrontou judeus em posições de poder que tratavam injustamente as pessoas
vulneráveis (Neemias 5:1-13);
Ester, que defendeu seu grupo étnico perante o rei para salvá-lo do extermínio.
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Vá mais a fundo: Mais estudos bíblicos e recursos teológicos
Estudo bíblico sobre a nossa responsabilidade de defender os direitos de outras pessoas.
Recursos de oração e estudos bíblicos relacionados à Covid-19.
Qual é a minha parte? Uma série de estudos bíblicos que nos ajuda a encontrar o nosso lugar
na missão de Deus.
Uma oportunidade que não pode ser perdida
À medida que as vacinas contra a Covid-19 se tornarem cada vez mais disponíveis, os governos nacionais
desenvolverão suas próprias políticas de vacinação. As igrejas podem desempenhar um papel importante
no sentido de influenciar o desenvolvimento e a implementação de políticas justas e equitativas que levem
em conta, de maneira adequada, as pessoas mais vulneráveis em suas comunidades.
Sempre que possível, as lideranças das igrejas devem buscar oportunidades para influenciar o
desenvolvimento das políticas de vacinação desde o início do processo. Isso pode incluir a oferta de apoio
e/ou a participação direta nos grupos que tomam as decisões sobre as vacinas. O envolvimento das
lideranças das igrejas e de outras religiões desde o princípio ajudará a evitar a repetição dos erros
cometidos na África Ocidental, quando a influência significativa das lideranças religiosas não foi mobilizada
até um estágio mais avançado do surto de ebola.
Esse pode ser um período bastante curto de influência potencial, portanto, as lideranças das igrejas
precisam agir rapidamente para não perder a oportunidade.
Quais são as questões de defesa e promoção de direitos (ou advocacy)?
●

Acesso e alcance das vacinas fornecidas pelo Covax. O mecanismo Covax Facility foi criado pela
Organização Mundial da Saúde e outros parceiros internacionais. Seu objetivo é assegurar a
distribuição equitativa das vacinas contra a Covid-19 ao redor do mundo, independentemente do
nível de renda de cada país. Na primeira fase de distribuição, as doses serão disponibilizadas a todos
os países participantes até que eles possam vacinar 20% de sua população. Os grupos priorizados
devem normalmente ser os profissionais da saúde, idosos e pessoas com problemas de saúde
sérios. Se houver financiamento suficiente, vacinas adicionais poderão ser disponibilizadas para
alguns países, priorizando aqueles com populações vulneráveis e sistemas de saúde limitados. Um
enfoque importante do trabalho de defesa e promoção de direitos deve ser o de influenciar os
governos a fim de garantir que as vacinas obtidas por meio do mecanismo Covax Facility sejam
distribuídas e utilizadas da maneira prevista por ele.
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Grupos prioritários da fase 1 do mecanismo Covax Facility
Os países que fazem parte do mecanismo Covax Facility inicialmente recebem vacinas suficientes para
20% da população, ou seja, o suficiente para imunizar os seguintes grupos prioritários:

Profissionais
da área de saúde

Idosos

Pessoas com problemas
de saúde sérios

●

Políticas para outras pessoas não alcançadas pelas vacinas fornecidas por meio do mecanismo
Covax Facility. Os governos devem desenvolver políticas para permitir que toda a sua população
tenha acesso às vacinas contra a Covid-19. Alguns países estão considerando a possibilidade de
disponibilizar as vacinas por meio de serviços privatizados, mas isso significa que pode haver o risco
de as vacinas permanecerem inacessíveis a muitos grupos devido ao preço que seria cobrado.
Programas justos e equitativos de vacinação contra a Covid-19 devem garantir que ninguém fique
de fora devido a fatores que frequentemente causam exclusão na sociedade, tais como etnia,
idioma, religião, idade, sexo, situação socioeconômica, deficiência ou acesso limitado à tecnologia
de comunicação, como a internet.

●

Comunicação eficaz da política de vacinação. A política governamental e os planos de
implementação devem ser comunicados e explicados de maneira eficaz, garantindo que as
informações alcancem e sejam compreendidas por todos. As abordagens de comunicação devem
considerar especialmente como alcançar pessoas com diferentes tipos de deficiência e níveis de
educação, utilizando uma variedade de abordagens de comunicação, incluindo mensagens de
áudio, linguagem de sinais, imagens e recursos traduzidos para idiomas locais.

●

Mecanismos transparentes de monitoramento e prestação de contas. Devem existir mecanismos
para incentivar as comunidades a dar feedback sobre a implementação da política de vacinação e
para que sejam tomadas medidas corretivas caso a política não seja aplicada como deveria.
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Além da pandemia. Há outros desafios econômicos e sanitários fatais que continuam a afetar as
pessoas, além da Covid-19. Esses desafios não devem ser esquecidos enquanto os governos
implementam seus planos de vacinação contra a Covid-19.

Planejar de maneira colaborativa para erguer uma voz forte
As igrejas podem aumentar a força de sua voz trabalhando em conjunto por meio de uma rede
representativa de igrejas, como uma aliança evangélica.
Além disso, sempre que possível, as igrejas devem se unir às lideranças de outras religiões e a grupos da
sociedade civil a fim de apresentar seu pleito com uma única voz e uma mensagem unificada. Trabalhar com
especialistas respeitados e com os mesmos ideais em temas relacionados às vacinas e ao acesso das
pessoas a elas também pode ajudar a fortalecer o pleito dos grupos colaboradores.
Tomar medidas
Ao trabalhar em colaboração, as igrejas podem apresentar sua posição aos governos das seguintes formas:
● escrevendo cartas, telefonando e reunindo-se com os que tomam decisões no governo;
● mobilizando pessoas para que participem de atividades de defesa e promoção de direitos, como
manifestações públicas, abaixo-assinados ou reuniões públicas;
● trabalhando com a mídia para conscientizar o público e o governo.
As igrejas podem se oferecer para apoiar a implementação de uma boa política governamental,
conscientizando as comunidades e dando feedback sobre a implementação de políticas por meio de
mecanismos de monitoramento e prestação de contas acordados.
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Líderes da Igreja Metodista Unida de Abbé Broukoi, na Costa do Marfim. Foto: Tearfund.

Vá mais a fundo: Mais informações e recursos sobre defesa e promoção de direitos
(ou advocacy)
Mecanismo Covax Facility: Página web que explica o mecanismo; Vídeo da Vaccine
Alliance (em inglês)
The People’s Vaccine Alliance: O que é?; People’s Vaccine Alliance – perguntas mais
frequentes (em inglês)
Ferramentas Revelar, da Tearfund: Advocacy: Comunicar com as pessoas no poder e
Como tirar o máximo partido das reuniões com os decisores
Kit de ferramentas de Advocacy - Tearfund
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Defender o acesso às vacinas para imigrantes na América Latina
Em 2020, inspiradas por Levítico 19:33-34, igrejas e organizações cristãs de diferentes partes da
América Latina uniram-se em torno de uma campanha a fim de promover os direitos dos
imigrantes e refugiados. Os imigrantes costumam ser alvo de estigma e não estão legalizados nos
países em que vivem atualmente, o que os exclui de muitos serviços prestados pelos governos dos
países anfitriões.
Quando a Covid-19 se espalhou pela região, a campanha pedia que os direitos dos imigrantes
fossem considerados com imparcialidade quando os governos decidissem quem deveria ser
priorizado nos planos de vacinação.
Estes são alguns princípios importantes que foram adotados pela campanha:
●

focar áreas em que há concordância, em vez de discordância;

●

comunicar um mandado bíblico muito claro para justificar o que foi feito;

●

fazer uso dos relacionamentos já existentes entre os membros da campanha a fim de
abordar questões novas e emergentes relacionadas à Covid-19;

●

trabalhar em colaboração com grupos seculares que buscam alcançar objetivos em comum
– por exemplo, com especialistas em direito humanitário e políticas governamentais.

As igrejas podem apoiar o trabalho de vacinação contra a Covid-19 no âmbito
comunitário
Garantir que todos recebam as informações importantes
A implementação de um plano nacional de vacinação contra a Covid-19 oferece às igrejas excelentes
oportunidades práticas para demonstrar amor ao próximo, apoiando as pessoas mais vulneráveis em suas
comunidades.
Além de gerar mais conscientização sobre os planos de vacinação entre os membros das suas próprias
congregações, as lideranças das igrejas podem colaborar com os serviços de saúde locais e com outros
grupos comunitários a fim de apoiar ações de conscientização da comunidade como um todo.
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É importante avaliar e identificar quais pessoas nas comunidades correm o risco de não receber ou não
compreender informações importantes sobre o programa de vacinação. Se outros estiverem realizando essa
avaliação, as lideranças das igrejas devem pedir para participar. As pessoas identificadas pela avaliação
podem incluir:
● idosos;
● pessoas com deficiências físicas;
● pessoas com problemas de saúde mental;
● pessoas em condições socioeconômicas ruins ou que fazem parte de grupos vulneráveis;
● pessoas com baixo nível de alfabetização;
● seguidores de religiões e grupos étnicos minoritários;
● imigrantes e pessoas deslocadas;
● pessoas em risco de serem abusadas;
● pessoas que podem ser marginalizadas devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero;
● qualquer outra pessoa marginalizada, raramente levada em conta ou que sofre estigma e
discriminação.
É possível que já existam grupos locais que apoiem determinados grupos de pessoas vulneráveis e, se assim
for, as lideranças ou os membros das igrejas devem tentar coordenar esforços com eles.
Os grupos de apoio estão bem posicionados para organizar discussões sobre as vacinas mantendo o
distanciamento físico ou on-line, se isso for possível para todos os membros do grupo. Tais discussões
permitirão que as informações sejam compartilhadas de maneira apropriada e nos idiomas locais. Elas
também oferecerão oportunidades para responder a perguntas específicas feitas por pessoas que, de outra
forma, poderiam ter dificuldades para acessar ou compreender informações importantes.
As discussões mantidas com os grupos de apoio podem ser úteis para verificar se a vacina está sendo
oferecida às pessoas certas e, se não estiverem, para apresentar argumentos baseados em evidências às
autoridades locais de que a lista de vacinação precisa ser modificada.
Alguns países podem exigir que as pessoas se registrem com antecedência se desejarem ser vacinadas. É
importante garantir que todas as pessoas vulneráveis que fazem parte de grupos prioritários estejam
cientes de tais exigências e, se necessário, recebam ajuda para se registrar.
Garantir que os grupos prioritários possam ter acesso aos serviços de vacinação
Os membros das igrejas podem colaborar com outros membros da comunidade a fim de garantir que todas
as pessoas priorizadas para receber as vacinas possam se deslocar até os pontos de vacinação e voltar para
casa. As pessoas vulneráveis podem precisar de alguém que permaneça com elas durante a vacinação para
ajudá-las a entender e responder às perguntas que os agentes de saúde farão. Lembre-se de seguir
orientações atualizadas sobre o uso de máscaras e a lavagem das mãos.
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Um senhor idoso recebe ajuda para chegar a um centro médico no Nepal. Foto: Steve Collins/Tearfund.

Se a vacinação requerer a aplicação de duas doses para que seja eficaz, o mesmo tipo de ajuda pode ser
necessário quando a pessoa regressar para tomar a segunda dose.
Apoio ao monitoramento e transparência
As lideranças das igrejas devem saber como podem dar feedback sobre a implementação do programa de
vacinação. Se essa informação não estiver disponível, elas devem coordenar ações com outras lideranças
comunitárias a fim de fazer lobby junto às autoridades locais para que divulguem os dados necessários. As
comunidades têm o direito de saber como qualquer sistema de feedback deve funcionar, incluindo a forma
como as autoridades planejam responder e informar as comunidades sobre qualquer medida corretiva que
tiverem tomado.
As lideranças de igrejas, nos âmbitos nacional e local, devem coordenar suas ações durante esse período
por meio das estruturas de suas denominações ou redes. As informações sobre como o programa de
vacinação está sendo implementado podem ser compartilhadas nas duas direções: não apenas comunicar
questões preocupantes, mas também notícias que podem ser comemoradas. As lideranças das igrejas que
atuam no âmbito nacional podem usar seus relacionamentos e canais de comunicação para dar feedback ao
governo central e fazer lobby para que sejam tomadas medidas corretivas se necessário.

Vá mais a fundo: Mais recursos relacionados ao apoio comunitário
Passo a Passo 112: Doenças transmissíveis
Passo a Passo 113: Saúde mental e bem-estar
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Orientações sobre como adaptar este recurso aos contextos locais
A adaptação, a contextualização e a tradução deste recurso para os idiomas locais são fortemente
incentivadas para garantir que ele seja relevante e acessível ao público local.
Pode ser útil:
● usar uma linguagem clara e apropriada para o público-alvo nas traduções;
● fornecer mais detalhes sobre quaisquer questões específicas que sejam relevantes em seu contexto
local;
● incluir links para obter mais informações sobre as vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas por
organizações confiáveis do seu contexto, inclusive os dados de contato dos órgãos governamentais e de
outras autoridades, bem como números de contato locais ou websites;
● trocar imagens e ilustrações, se necessário, para torná-las mais representativas do seu contexto.
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