
Celular para os meus filhos 

             Net Anzen Anshin Gifu Consortium  
                                           (Consórcio Gifu para a Segurança na Internet)  

O que fazer?  

Precisamos para a segurança dos meus fihos 
         em meio a este mundo perigoso… 

No ano que vem eles    
               continuarão os estudos… 

Será que não ficarão mexendo direto 
                            somente nos celulares?… 

O relacionamento com amigos e  
 desconhecidos provavelmente será      
                                                        diferente… 

  Projeto para o ano fiscal de 2011, incubido pelo Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão 



Filtro de Conteúdo (Serviço de Limitação de Acesso) 

 O filtro de conteúdo limita o acesso à sites inapropriados às crianças.  

◆De acordo com a necessidade... 
  Limitar o tempo de uso 
   Limitar o acesso 
   Personalizar as categorias controladas 

 

Sites Ilegais 
Sites de 

Relacionamento 
Sites para 
Adultos 

Sites Violentos 
e de Drogas 

◆Faça o ajuste de acordo com a idade da criança... 
     Exemplo: 

Shougakusei... Permitir o acesso apenas a sites autorizados. 

Chuugaku e Koukousei...Não permitir o acesso a categorias perigosas 

 
Existem empresas de telefonia celular que 

oferecem funções (serviço) de restrição de 
tempo de uso durante a madrugada, 
permitindo somente o acesso a sites e painéis 
necessários.  

 
 
 
                       
 Nesta lei, está estabelecido que jovens com idade  menor que 18 anos devem ter o 
uso da Internet supervisionado adequadamente  pelos responsáveis,utilizando-se 
softwares de filtragem de informações prejudiciais à elas. 

[Lei sobre manutenção de ambientes onde jovens possam utilizar a internet com 

segurança.]  Em vigor desde 1º. de abril de 2009.  

 

 

 São populares não apenas jogos individuais, mas também jogos de 

competição com outras pessoas e jogos em grupo. Têm aumentado os casos de 

vítimas ameaçadas por pessoas conhecidas através dos jogos.  
 

Além disso... 

 ◆Seus dados pessoais são transmitidos para outras pessoas quando você   
   realizar o cadastro para tornar-se membro ou para participar de sorteios.  

  
           ・Digitar dados pessoais como sexo, idade e seu endereço de e-mail.  
            ・Enviar um email em branco (e-mail sem texto).  

 
 ■As informações pessoais que você registrar podem ser utilizadas  com más   
        intenções e para outros fins . 
  

 

Jogos “gratuitos”, tornando-se membro , presentes 

Realmente  são “gratuitos”, mas... 

 Jogos online com acesso gratuito pelo celular são populares. 

◆ Há casos em que é preciso pagar pelo uso de uma parte dos intens 
dos jogos, tais como armas e avatares.     

 

 

Itens 

Avatar 

Seu personagem  
virtual 

 
■ São cobradas altas quantias por obter um produto pensando-se que é 

gratuito.  
■Ocorrem problemas no processo de entrega e recebimento do item.  

 

 

 Além de amigos da mesma idade, existem pessoas

o perfil. Há pessoas que escolhem e utilizam os
 

Perfil (Site de auto-apresentação)
 São sites para encontrar pessoas de seu interesse, contendo a sua auto
apresentação e fotos suas.   

Mesmo não divulgando o seu nome ou o seu 
endereço verdadeiro...

 

 

 

◆Consequências sofridas por pessoas que se 

encontraram pelo perfil 
 ・Abordagem de gostos em comum, como hobbies.

  →Confiar e informar o endereço 

  →Marcar um encontro pessoalmente.

  →Intimidação, agressão e viollência sexual.

 

 

 

 

 

■Ao combinar várias informações, é possível  

identificar  um indivíduo.

■Com base nesse tipo da informações, há casos 

de perseguição e 

■As fotos e informações 

 com más intenções e para outros fins

 

 

Além disso... 
 

ＨＮ 

誕生日 

くるみで～す  よろしくね 

平成６年９月１９日生まれ 

◆ Informações que serão publicadas no perfil 
(exemplos)  

  Data de nascimento, sexo,
signo, altura, hobbie,
transporte para a escola,
cantores favoritos, 
penteado, filmes favoritos,
faz seu tipo 

 

Utilizem apenas 

 Utilizar minimamente as funções , pensando não somente na 
“praticidade”, mas também na “segurança” das crianças.

◆Funções do celulares

Telefone 

◆Para a comunicação
  Entrar em contato para

em casos de emergências etc.
                      Muitas vezes é suficiente
  
 Exemplos de usos prejudiciais 
              Quase sempre através

  
  ・Não permita o uso do e-mail e 

    Caso queira permitir o uso



 
 

 Tem aumentado os convites e as ameaças não apenas 

através de sites de relacionamentos, mas também por meio 

de SNS que não são limitados pelo filtro de conteúdo. 

◆Pontos de Regras... 
 

  ・Não marcar um encontro com pessoas conhecidas através da Internet. 
  ・Caso houver problemas, conversar com um adulto. 
  ・Não maltratar e nem deixar que outras pessoas maltratem     
              despercebidamente por meio do celular. 
   ・Não transmitir ou postar informações pessoais 
  ・Determinar horários de uso.                                                                                                          

                                                               

◆Nas funções do SNS...    
      Perfil Enviar e Receber mensagens Localizar amigos 
      Diários online (Blog) Jogos Comunidades   etc 
 
 ■ Tem aumentado as chances de se estabelecer contato com  
     pessoas que os responsáveis desconhecem. 

 
BBS (Bulletin Board System), SNS 

(Social Networking Service) 
Outros 

problemas 
 Tem aumentado postagens em sites não oficiais de 
escolas e em SNS abertos somente para amigos. 

◆Simples palavras postadas podem prejudicar 
mentalmente outras pessoas.  

Brincadeira inofensível, mas... 

Problemas de saúde 
devido ao longo uso 

do celurar 

Bullying através de 
Email 

 
Download e Upload 

não autorizados 
 

   Abuso sexual por 
site de 

Relacionamento 

Problemas com 
shopping online 

Regras dentro da casa 

 Definir regras (juramento) junto com os filhos e 
depois não os deixem livres. Vigie se as regras estão 
sendo cumpridas como estabelecidas. 

◆Quando as regras não forem cumpridas…    

  O importante é “cumprir” e não “fazer” as regras. 
   Quando estiverem utilizando de modo diferente 
  das regras estabelecidas, chame a atenção das 
  crianças, limitando o uso de vez em quando.  
Esta é a responsabilidade dos pais. 
    Para isso, é importante que os pais mantenham 
o controle do uso de celulares de seus filhos.   
  

Senha 

SNS 

◆Tem aumentado o uso apenas entre 
amigos que possuem senha. 

 
 ■Aumento de problemas  
         entre amigos próximos. 
 ■Relacionamentos em locais 
         onde pais e prefessores não 
         podem ver facilmente. 

       
Além disso... 

 

Pessoas em 
geral 

Crianças 

existem pessoas má intencionadas vendo 

utilizam os perfis para praticar crimes.  

apresentação) 
para encontrar pessoas de seu interesse, contendo a sua auto-

Mesmo não divulgando o seu nome ou o seu 
endereço verdadeiro... 

Consequências sofridas por pessoas que se 

encontraram pelo perfil (exemplos de danos)  
Abordagem de gostos em comum, como hobbies.  

→Confiar e informar o endereço de email.  

→Marcar um encontro pessoalmente.  

Intimidação, agressão e viollência sexual. 

Ao combinar várias informações, é possível  

um indivíduo.  

Com base nesse tipo da informações, há casos 

de perseguição e assédio.  

As fotos e informações podem ser utilizadas 

com más intenções e para outros fins . 

nformações que serão publicadas no perfil 

nascimento, sexo, escolaridade, tipo sanguíneo, 
hobbie, habilidade especial, meio de 

a escola, personalidade, qualificação,  
favoritos, seus sonhos, livros favoritos, 

favoritos, pessoa  do sexo oposto que 

apenas funções necessárias às crianças 

Utilizar minimamente as funções , pensando não somente na 
“praticidade”, mas também na “segurança” das crianças. 

celulares... 

Email Internet Outros 

comunicação da família   

para buscar após atividades extra curriculares, cursos, 
emergências etc. 

é suficiente ter a “função de telefone”. 

Exemplos de usos prejudiciais às crianças 
Quase sempre através da “internet”. 

do e-mail e da internet! 

permitir o uso, utilize o “Filtro de Conteúdo”. 



Homepage das Instituições Relacionadas 

■Problemas com calúnias, crimes etc. 

Gifu-ken Keisatsu Cyber Hanzai Taisakushitsu 
http://www.pref.gifu.lg.jp/police/kurashi-anzen/hanzai-kenkyo/cyber-hanzai/ 

■Problemas com solicitação de pagamentos falsos 

Gifu-ken Kenmin Seikatsu Soudan Center 
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kurashi-chiikidukuri/seikatsu-sodan/ 

■Problemas de direitos humanos 

Houmushou Internet Jinken Soudan 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 

■Material para orientação de crianças 

Gifu-ken Sougou Kyouiku Center Jouhou Moral Kankei 
Shiryou 
http://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/tyo/newpage1.htm 

A Net Anzen Anshin Gifu Consortium (Consórcio Gifu para a 
Segurança na Internet) envia gratuitamente professores à escolas, 
PTA e órgãos regionais para realizar palestras sobre o uso do celular. 
Aguardamos a solicitação dos moradores da província! Para mais 
informações, acesse o site abaixo:        

http://www.ip.mirai.ne.jp/~g-ikusei/consortium/ 

ぎふコンソーシアム buscar 

岐阜県総合教育センター buscar 

岐阜県警察サイバー buscar 

buscar 

buscar 

岐阜県県民生活相談センター 

ネット人権相談 

・Procure não responder mensagem precipitadamente, nem ligar às pessoas 
com quem teve problemas. Os danos podem piorar ainda mais se a outra 
pessoa souber o seu mail, endereço, nome ou telefone.  
・Procure deixar provas, imprimindo ou tirando fotos dos emails ou dos avisos 
que forem enviados. Para se consultar, há casos em que são necessários  
registros. 

Consulte um 
adulto 

Pense bem 
antes de agir 

・Nunca tente resolver por si próprio. Converse com seus pais, responsáveis 
ou professores da escola para não ter problemas maiores. A outra pessoa 
pode fazer ameaças e tentar conver a não conversar com alguém a respeito. 

・Recomendamos aos pais que consultem as instituições relacionadas 
(conforme abaixo) e as escolas de acordo com a necessidade. 

・Pensando em resolver o problema, algumas atitudes tomadas podem ampliar 
os danos, trazendo consequências incalculáveis. É imporante pensar bem 
antes de agir.  

・Há casos que são necessários procedimentos jurídicos para atender à 
solicitação de exclusão das mensagens de difamação. Favor consultar as 
instituições abaixo. 

Para que as crianças possam utilizar a 
internet e celulares de modo seguro, a Net 
Anzen Anshin Gifu Consortium considera 
importante junto aos pais e responsáveis: 
“conhecer o uso correto”, “preparar para 
não se envolver em problemas”, “aumentar 
as atividades com escolas e PTAs” e “unir 
diversas organizações da sociedade local”. 
Ela se envolve em atividades de envio de 
palestrantes com a colaboração de escolas, 
secretarias de educação, empresas e órgãos 
públicos.  

Depto de Meio Ambiente e Qualidade de Vida da Província de Gifu 

Divisão de Jovens - Inclusão de homens e mulheres 

Comitê dos Cidadãos para a Formação de Jovens da Província de Gifu 

        Net Anzen Anshin Gifu Consortium 

                (Consórcio Gifu para a Segurança na Internet)  

   TEL 058-272-8238 E-mail  g-ikusei@jp.mirai.ne.jp 

Não entre 
em pânico 
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