
 

Conselho Tutelar: 3244– 3860 

 

Brigada Militar: 3244-1193 ou no 190 

 

Promotoria Pública: 3244-1688 / 3244-3948 

 

Secretaria Municipal de Educação: 3244-1357 

 

Assistência Social: 3244-1384 

 

Unidade Básica de Saúde Centro: 3244-1104 

 

Unidade Básica de Saúde Campo do Meio:  

3244-3296 

 

Unidade Básica de Saúde Santa Isabel:  

3244-2567 

 

Unidade Básica de Saúde Rincão: 3244-1011 

 

Secretaria de Saúde: 3244-1855 

 

Delegacia de Polícia: 3244-1440 

 

CAPS: 3244-2690 

 

 

 

 

 

TELEFONES ÚTEIS 

Secretaria Municipal de Educação 

 

Realização 

Campanha pela valorização do       

RESPEITO e disseminação de            

informações e ações que podem      

contribuir para a redução de práticas   

de bullying e violência entre crianças     

e adolescentes.  

 

Faça parte dessa campanha! 

Divulgue! 

 

 

Para maiores informações: 

Secretaria Municipal de Educação 

Rus 7 de setembro, 481, Centro 

São Francisco de Paula 

Fone: (54) 32441357, 32441379 



Bullying é derivado da palavra “bully” que sig-

nifica tirano, brutal.  

Por dentro do assunto 

 O bullying corresponde à prática de atos de 

violência física ou psicológica, intencionais 

e repetidos, cometidos por um ou mais agres-

sores contra uma determinada vítima.  

Violência deriva do latim “violentia”: uso da 
força que resulta ferimentos, tortura ou morte, 
ou o uso de palavras ou ações que machucam 
as pessoas ou, ainda, abuso do poder.   

VAMOS AJUDAR? 

Ações que podem contribuir para a 

redução da prática de bullying e vio-

lência exaltando a importância do 

respeito: 

Dissemine ações de valorização do respei-

to; 

Converse sobre esse assunto com seus

(as) filhos(as),  amigos(as) e vizinhos (as) 

e fique atento às mudanças de comporta-

mento; 

Observe o que seus(as) filhos(as) ou ami-

gos (as) estão visualizando e compartilhan-

do nas redes sociais; 

Estimule e participe de ações realizadas 

pela escola; 

Valorize seus(as) filhos(as) e amigos (as) 

destacando diariamente o quanto são im-

portantes para você; 

Crie um laço de confiança entre você e 

seus(as) filhos(as) ou seus(as) amigos(as); 

Conscientize seus(as) filhos(as), amigos

(as) e vizinhos (as) quanto à gravidade de 

atos de violência enaltecendo a importân-

cia do RESPEITO; 

Denuncie qualquer atitude ou atividade 

suspeita. 

 

Procure a Rede de Apoio: 

# Escola; 

# Conselho Tutelar; 

# Órgãos policiais; 

# Unidades Básicas de Saúde; 

# Assistência Social; 

# CAPS 

A Lei Federal n° 13.185/2015 institui o Pro-

grama de Combate ao Bullying que deve 

ser realizado nas Escolas de todo o Brasil. 

Não fique calado! 

O que é 

bullying? Me sinto desrespeitado... 

Estou sofrendo bullying... 

Me sinto triste, pra baixo... 


