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Os cuidados com o 
cyberbullying

Um problema muito abordado in-
cansavelmente por toda a sociedade nos 
últimos anos é a prática do bullying. No 
entanto, existe uma modalidade desta 
prática agressiva que ainda é pouco dis-
cutida, embora se espalhe cada vez mais 
rápido e cause danos maiores do que o 
problema original: o cyberbullying. Por 
isso, o Colégio La Salle Niterói ofere-
ceu, na última terça-feira, 6, uma pales-
tra sobre o tema, direcionada aos alunos 
da oitava série e do Ensino Médio.

O palestrante Cristiano Goulart, es-
pecialista em tecnologia da informação, 
apresentou aos estudantes as diferenças 
entre o bullying clássico e o cyber-
bullying e mostrou os caminhos que a 
pessoa que sofre com estas práticas deve 
seguir para denunciar o problema.

Segundo Cristiano, o cyberbulying 
pode ser ainda mais cruel, pois ocorre 
através de ferramentas digitais e pro-
porciona o anonimato ao agressor. Com 
isso, o responsável pela prática acaba não 
tendo punição por seus atos em grande 
parte das vezes. “No bullying, a vítima 
geralmente conhece o agressor, enquan-
to  no cyberbullying a vítima raramente 
conhece quem agride”, comparou.

O cyberbullying deixa a vítima ain-
da mais vulnerável. “A agressão pode 
acontecer a qualquer hora, via e-mail, 
mensagem de texto por celular ou ainda 
pelas redes sociais. O lar não é mais um 
refúgio”, explicou Cristiano.

O palestrante defende que, ao iden-
tificar o cyberbullying, a vítima deve 
copiar todas as mensagens agressivas, 
antes que o agressor (anônimo ou não) 

Atividade teve como objetivo contribuir para a formação integral dos alunos

as apague dos meios digitais. Só desta 
forma ele poderá ser denunciado. Cris-
tiano explicou que o diálogo com o 
agressor pode não ser a melhor opção 
neste caso. “Muitas vezes o agressor 
não quer dialogar e isso pode piorar a 
situação. Denunciar acaba sendo melhor, 
pois além de ser mais efetivo, contribui 
para que o mesmo não se repita com 
outras pessoas”, disse.

Durante a palestra, Cristiano ainda 
instruiu os estudantes a não acreditarem 
em todas as informações que veem na 
internet. “Não podemos acreditar e mui-
to menos compartilhar informações sem 

antes chegar as fontes. Muitos boatos 
são largados na internet para prejudicar 
pessoas ou empresas. Precisamos tomar 
cuidado”, alertou.

O diretor Elio Liesenfeld explicou 
que o objetivo da atividade foi contribuir 
para a formação integral dos estudantes. 
“O cyberbullying é um problema real, 
ao qual eles estão expostos diariamente 
se não souberem como se precaver nas 
redes sociais. A internet é uma ótima 
ferramenta e cada vez mais utilizada 
por nossos alunos. É papel da escola 
orientá-los a respeito de como utilizá-la 
de forma responsável”, concluiu.

JOAPIJOAPI

Convite para Missa de 7° Dia de Falecimento
Os Amigos CONVIDAM para a Missa de 7° Dia de Falecimento do querido e sempre 
lembrado 

SERGIO 
ÂNGELO 

POSSEBON
* 01.12.1950 + 07.08.2013

a ser realizada no dia 13 de agosto, terça-feira, às 18h30min, na Igreja Matriz São Luiz 
Gonzaga – Canoas/RS.

Antecipam agradecimentos. 
Canoas, 09 de agosto de 2013.

Inscrições para 
estágio até o dia 16

A Prefeitura começará a chamar os ins-
critos no Programa de Estágio às 8 horas do 
dia 19. As inscrições no Portal do Estágio se 
encerram às 23h59min do dia 16 de agosto, 
sexta-feira. Até o início da tarde de quinta-
feira, 8, havia 3.011 inscrições.

São oferecidas 150 vagas em áreas 
compatíveis com a formação acadêmica, 
técnica ou de nível médio dos candidatos. 
Estudantes não residentes em Canoas po-
dem ocupar até 10% do total de vagas e 10% 
são para pessoas com deficiência.

Quem não for chamado para entrevista 
permanecerá no cadastro de reserva até o 
final de 2013.

PARA SE INSCREVER
Onde se inscrever: http://sistemas.canoas.

rs.gov.br/estagio ou www.canoas.rs.gov.br, no link 
do portal do estágio

- Idade mínima de 16 anos completos no mo-
mento em que for chamado para ocupar a vaga.

- Residir em Canoas ou estar cursando o Ensino 
Médio ou superior em Canoas. No caso do ensino 
superior, deverá estar matriculado e cursando, pelo 
menos, seis créditos.

- Possuir e-mail para acompanhar o chama-
mento.

- Possuir RG e CPF.
- Preencher adequadamente todos os dados so-

licitados, enviando currículo ao final da inscrição.
- Manter os dados atualizados.

Estudantes aprenderam as diferenças para o bullying clássico e como denunciar o problema


