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Ame mais 
Bianca Toledo 

 
 
 

Agradar a todos não 
muda seus dias,  

Se vingar não muda seus 
dias, 

Conquistar elogios, 
Competir,  

Disputar o sucesso não 
muda seus dias, 

Justificar seus erros 
também não. 

Amar sim! 
Quer ser diferente? 

Ame mais! 
 

 
 

    Cyberbullying 

 
Olá, comunidade educativa da Obra Social São José Operário!A tecnologia faz 
parte do nosso dia a dia, e, por meio dela, um mundo digital se abre à nossa 
frente. Acessamos diversas redes sociais, compartilhamos nossa vida e 

adentramos na vida de outros. As redes sociais nos oferecem agilidade e 
alcance, para opinar, confrontar e até intimidar e ridicularizar o outro. E o fato 

de estar escondido atrás de um computador, com a falsa ilusão de não ser 
descoberto, torna o sujeito agressor ainda mais impiedoso. 

Como falamos nas edições anteriores, há vários tipos de bullying, e, nessa 
edição, falaremos um pouco sobre o cyberbullying. 

 

O que é cyberbullying? 

 

“Assédio virtual (do inglês cyberbullying) é uma prática que envolve o uso de 

tecnologias de informação e comunicação para dar apoio a comportamentos 

deliberados, repetidos e hostis praticados por um indivíduo ou grupo com a 

intenção de prejudicar o outro. Tem se tornado cada vez mais comum na 

sociedade, especialmente entre os jovens. Atualmente, legislações e campanhas 

de sensibilização têm surgido para combatê-lo.” 

O problema do cyberbullying cresce à medida que cresce também o uso das 

redes sociais, principalmente, por aqueles que são imaturos socialmente e 

emocionalmente. 

Diferente dos bullying tradicional, o agressor do cyberbullying não precisa ser o 

mais forte, nem o líder do grupo, pois ele normalmente se esconde atrás de 

perfis falsos, o que o torna ainda mais cruel em seus ataques. 

.                                

 

 

 Em Minas Gerais, os 

registros de cyberbullying 

cresceram 11%, 

passando de 4.939 em 

2016 para 5.480 no ano 

passado. O nosso país 

aparece em segundo 

lugar entre os países que 

mais comentem esse 

crime no mundo. 

 

 

 

IMPORTANTE 

Quando se trata de bullying e cyberbullying, é comum pensar que há apenas 

dois envolvidos: a vítima e o agressor. Mas os especialistas alertam para um 

terceiro personagem fundamental: o espectador. 

Cyberbullying é crime. Se o autor for maior de idade poderá ser preso e terá 

que pagar indenização, se for menor, sofrerá sanções disciplinares 

estabelecidas por lei e os responsáveis pelo menor poderão ser condenados a 

pagar indenização por danos morais. A Lei 8069/90 prevê aplicação de medidas 

disciplinares para a criança ou adolescente que comete crime ou contravenção.  

 

 

 

 

PASSATEMPO 

 

O que é, o que é? 

Quando a gente fica 

em pé, ele fica deitado, 

e quando a gente 

deitado, ele fica em 

pé?  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o                 Cyberbullying 
 

Poeta não sou, 

Mas poeta quero ser. 

O que posso contar, 

É que você me faz sofrer. 

Na internet você me ameaça, 

Faz minha vida ficar sem graça. 

Meu mundo sem cor, 

Nada pode controlar a minha dor. 

Será que vou conseguir 

Minha vida seguir, 

Se com ela você acabou, 

                         E depois não se importou?  Luana Nobre- 6º A 
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Amigos do Integral 

Como nas edições anteriores, os alunos do Projeto São José Integral partilharam o aprendizado adquirido 

durante o Projeto Bullying: 

 

“Seria muito bom se parassem com a discriminação e o egoísmo para esse ciclo acabar de uma vez.”  

                                                                                                   Sara Gabrielle Pereira Gomes - 6º A 

 

“É em pequenas atitudes que vemos realmente quem são as pessoas. Vamos quebrar o ciclo do bullying!  

Não pratique e não seja uma vítima oculta, denuncie!” - Bernardo Oliveira da Silva - 7º C 

 

“Devemos lutar contra esse grande ciclo vicioso. O amor como o principal ensinamento.” 

                                                                                                             Eduardo Souza Costa - 7º C 
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ONDE BUSCAR APOIO: 
MINAS GERAIS - DEICC - Delegacia Especializada de Investigações de Crimes 
Cibernéticos 
Endereço: Av. Francisco Sales, 780, Bairro Floresta, esquina de Av. dos 
Andradas (altura do nº 1270) - Belo Horizonte / MG CEP: 30.150-220 

E-mail: crimesciberneticos@pc.mg.gov.br 
Telefones: (31) 3217-9714 / (31) 3217-9712 / (31) 3217-9714 
 
E-mail: crimesciberneticos@pc.mg.gov.br        

 

SUGESTÃO DE LIVRO SOBRE CYBERBULLYING E  

SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES: 

A  FACE OCULTA - UMA HISTÓRIA DE BULLYING E CYBERBULLYING 

Autora: Maria Tereza Maldonado  

Resposta do passatempo: O pé. 

 


