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Seribelli

A

internet é ótima para estudar, fazer
pesquisas, saber das novidades e
aproximar os amigos que estão
distantes. E nós acreditamos que ela
foi criada para isto mesmo: dividir ideias e
conhecimentos, para que nossa inteligência se
desenvolva cada vez mais. Algo tão bom assim
só pode ter sido feito por gente de bem.
Mas, infelizmente, também há muita gente
má no mundo. E algumas pessoas maldosas
aproveitam o ambiente da internet para
espalhar o terror ou atrair os outros para uma
cilada. Por isso, é preciso ter muito cuidado ao
navegar pela web. Gente mal-intencionada
pode estar em qualquer lugar, pronta para
colocar você e seus amigos em perigo.
Outra coisa ruim da internet é a sensação
de que não existem limites e podemos
navegar com liberdade por qualquer site.
Isso não é verdade!
Há vários sites que não são bons
para nós; e devemos fugir deles!
Esperamos que esta revista o ajude
a ficar atento aos riscos que podem ser
encontrados nas redes sociais, nos
sites, nas salas de bate-papo.

Turma do
Nosso Amiguinho

Mãe, posso ir
até a casa da Rafa
para estudar depois
da aula?

É... A Gi
também vai.
Está bem!

A gente vai
fazer um trabalho
de ciências.

Quem é
aquele homem
ali?

Obrigada.
Depois, o papai pode
pegar a gente lá?
Está bem! Tchau,
mãe. Um beijo.

Minha mãe
deixou.
A gente
acompanha
vocês.
Não
precisa.
É sério.

Tchau,
Noguinho.
Não sei.
Que estranho!

Vocês vão
sozinhas?

Não tem
problema. A casa
da Rafa fica a
dois quarteirões
daqui.

Gente, lembra
do homem do portão?
Não olhem agora. Ele
está atrás da
gente.
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Rápido, por
aqui.

Mas
valeu
mesmo.

Até
amanhã.

Não tem ninguém
na rua agora. Ele
sumiu.
Que medo!

Venham, vamos
tomar um suco antes de
estudar.

O que ele
queria com a
gente?

Quem
vai saber?
Que bom que
Você é maluca?
vocês estão aqui!
Tem que tomar o maior
Quero mostrar uma
cuidado com a
Eu tenho um
coisa.
internet.
novo amigo virtual.
O nome dele
é Anjo.

Você liga a
webcam?

Ele não sabe seu
nome, sabe?

Eu tomo
cuidado.

Florzinha: Oi, q bom q vc está no ar!
Anjo: Legal.
Florzinha: Escuta isto: pensei q estava sendo seguida

Claro
que não.

E você já
viu esse amigo?

Não. Ele disse
que, como eu não quero
ligar a webcam, ele
também não liga.

Claro que não. Meu
apelido é Florzinha.
Venham ver.
Você não
devia se arriscar
tanto.

vindo pra casa hj. Foi horrível!
Anjo: Mas vc está bem, não está?
Florzinha: Estou.
Anjo: Não deve ter sido nada.
Florzinha: Talvez você tenha razão.
Anjo: Jogou hj?
Florzinha: Como vc sabe?

Nunca
aconteceu nada.
Fica sossegada.
Vamos brincar?

Anjo: Esqueceu? Vc me disse que vcs jogam toda terça.
Florzinha: rsrs é msm. Jogamos sim.
Anjo: E aquele menino chato continua pegando no seu pé?
Florzinha: E como! Ele sempre zoa por causa da minha franja que
fica meio levantada.
Anjo: É, vc tinha falado. Nem liga.

Vamos!

Florzinha: Tenho q ir. Estou com duas amigas aki. São minhas
melhores amigas. Uma é ruivinha e a outra é morena. São mto legais.
Anjo: Td bem. Te vejo + tarde.
Florzinha: Bye.
Anjo: Bye.
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Filha, este homem
acaba de nos contar algo
sobre você.

Veja, é aquele homem
de óculos. O que ele quer
com meu pai?

Oi, Rafaela. Eu
sou policial e faço um
trabalho voluntário na
internet com pessoas
como você.
Na internet,
sou o seu amigo
virtual Anjo.

É, foi o que eu
disse, mas não é
verdade. Sabe, há muita
gente na rede que finge
ser criança.

Não pode ser.
O Anjo tem a mesma
idade que eu.

Tudo isso aqui
você me contou aos
poucos.

Fui um
deles. Mas,
enquanto os outros
querem achar crianças
e fazer mal a elas,
pertenço a um grupo
que faz isso para
protegê-las.

Rafa, aqui tem
seu nome, idade, cidade
em que mora, escola em
que estuda, a classe,
horário de aulas.

Vim aqui
para mostrar que é
perigoso dar muitas
informações na
internet. Quer
ver?

Com essas
informações, não foi tão difícil
encontrar você. E, nesta tarde, de
uma lan house perto daqui, eu também
soube que você tem uma amiga ruiva
e outra morena.

Tem a informação
de que fica sozinha toda
tarde até que seus pais
cheguem do trabalho,
usa franja meio
levantada, gosta do
pudim de leite e da
macarronada da
sua avó,

só pode ficar
uma hora por dia na
internet mas fica
três sem seus pais
saberem...
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Isso apenas me
ajudou a saber que eu
tinha seguido a Rafa
certa, porque hoje vocês
três vieram juntas
para cá.

Você teve sorte desta
vez, porque eu estou aqui apenas
para ajudar você. Mas poderia
ser alguém com intenções ruins.
Espero que você tenha aprendido
uma lição com isso e não repita
mais o que fez.

Uma boa dica é
permitir que seus pais
acompanhem seus contatos
nas redes sociais.

Pode
deixar!

E nós vamos ficar
atentos. Muito
obrigado!

Nunca mais!

É bom que reúnam
seus amigos e falem sobre
isso com eles, para que
fiquem espertos
também.

Nós vamos
fazer isso.

E vamos
fazer agora
mesmo!

Fique atento você
também. Tome cuidado
com a internet!

Ilustrações: Ilustra Cartoon

Já estou
ligando para o Noguinho
e o restante da
turma.
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Decifre o código e descubra o que significa grooming, uma
palavra que tem sido usada quando se fala dos perigos da internet.

A:

A

E
C:
C F: F
D:
D G: G
E:

H
I: I
H:

L:

L

Grooming é...

M:

M

P
N:
N R: R
O: O
S: S
P:

T
U: U
T:

DAR MUITO CARINHO E
ATENCAO A UMA CRIANCA

PARA

Resp.: Dar muito carinho e atenção a uma criança para ganhar confiança e depois enganá-la e colocá-la em situação perigosa.

CUIDADO COM O GROOMING!

GANHAR CONFIANCA E DEPOIS
ENGANA-LA E

COLOCA-LA

PERIGOSA.
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Ilustração: Chimlello

EM SITUACAO

NÃO CAIA NA REDE

Ilustração: Chimello

Pode usar a internet? Pode. O que não pode é se deixar
enganar por ela. Por isso, enquanto você procura no desenho os
sete objetos que estão em destaque, pense em coisas que você
pode fazer para evitar os perigos da internet.
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MUNDO VIRTUAL, PERIGO REAL
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Fuja de gente
assim!
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Acesse http://quebrandoosilencio.org

Resp.: Pedofilia

R
N

Ilustração: Chimlello

Não é normal uma pessoa se sentir atraída por crianças.
Isso é uma doença. Algumas vezes, pessoas com essa doença
rondam a internet procurando suas vítimas. Sabe o nome
dessa doença? Neste emaranhado de letras coloridas, separe
apenas as vermelhas. Depois, desembaralhe-as para descobrir
a resposta.

INTERNET ESPERTA

Ilustração: Chimello

Nesta revista, você encontra várias dicas para ficar
atento aos perigos que a internet oferece. Faça suas
próprias regras, anotando as melhores dicas aqui:
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CYBERBULLYING

Ilustração: Chimlello

Quando alguém ridiculariza uma pessoa na internet, pode achar
que nunca será descoberto. Que engano! Os computadores estão
conectados em rede. Siga a linha da vítima de cyberbullying e
descubra quem é seu agressor.

12

Acesse http://quebrandoosilencio.org

VERDADE OU MENTIRA?
O mundo seria ótimo se todos só falassem a verdade, mas
muitos mentem na internet. Dois desses computadores trazem
declarações mentirosas. Apenas um está falando a verdade.
Descubra qual é.

1

Tenho me
mória
de elefa
nte e
o ami
go vir
tual
2 nã
o me
nte.

2

Minha m
emória
está fra
quinha
,
mas se
i que o
amigo
virtua
l
3 me
nte.

Infelizmente, não
é tão fácil assim descobrir
quando alguém está
mentindo na internet.

Se enfrentar
problemas, fale com seus
pais, entre em contato com
a polícia, acesse um site que
possa ajudar você.

Ilustração: Chimello

Resp.: O amigo virtual 3 é o que fala a verdade.

3

Minha m
emória
está tin
indo e o
amigo
1 é um virtual
ment
iroso.
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Dicas

Acesse somente os
sites de conteúdo
infantil e escolar.

Cuide-se!
Não clique em
qualquer pop
-up
que aparecer
na
tela.

Ilustração: Chimello

pode fazer
Se você não
l
a rede socia
parte de um
,
e
anos de idad
8
1
s
o
d
s
te
n
a
ja
i fazer lá? Fu
o que você va
e
d
a
id
re ter a
disso e espe
ra
a
p
disso,
certa. Além
cê
algo assim, vo
e
d
r
a
ip
ic
rt
a
o
p
ndo a idade,
acaba menti
.
im
ru
o
que já é alg

Não marque
encontros com
outras pessoas
pela internet. E, se
alguém tentar fazer
isso, comunique
imediatamente
seus pais.

s
Não dê informaçõe
:
ui
cl
in
pessoais. Isso
,
ne
fo
le
nome, endereço, te
nhas.
nome de escola, se
Se alguém
ra
se portar de manei
na
ta
ei
sp
estranha ou su
.
ie
internet, denunc
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É bom que seu
computador fiq
ue em
uma área onde
possa
ser visto por qu
alquer
pessoa da casa
. Por isso,
o quarto não é
um bom
lugar para ele!

Nunca
aceite arqu
ivos
que você nã
o
solicitou.

Fique longe
de redes
sociais que o façam
se expor.

Não abra a
we
para descon bcam
hecidos.

ar
Evite baix es
e
d sit
arquivos idos.
ec
desconh

Não fique m
uito tempo
navegando
na internet.
Uma hora p
or
é tempo ma dia já
is do que
suficiente p
ara checar
e-mails e b
aixar algum
a
pesquisa pa
ra os estudo
s.

Seus pais teger você.
ro
podem p m eles.
Conte co

Acesse
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