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Sempre que aparecer essa imagem, aponte a câmera do celular para ler o QR-Code que te levará para o site. 
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Caraca, mano, que ¹fita. Então tá rolando 
investigação?

Ouvi dizer que tem Promotor, 
Polícia Civil, um monte de gente 
investigando… Falaram até que a 
família ia precisar de *proteção… 

*Se você está sendo ameaçado - seja por 
policiais, seja por outras pessoas -, ou 
acredita que sua vida corre perigo 

procure urgentemente: 
i) o Conselho Tutelar mais próximo de 

você e/ou uma 
ii) Delegacia de Polícia (caso se sinta ii) Delegacia de Polícia (caso se sinta 
seguro para tal). Para isso, basta digitar 
“Conselho Tutelar” ou “delegacia de 
polícia perto de mim” no Google e você 

encontrará o endereço. 
Se preferir acione a Defensoria Pública 

pelo whatsapp. 
Esses órgãos poderão te direcionar ao Esses órgãos poderão te direcionar ao 
PPCAAM - Programa de Proteção a 

Crianças e Adolescentes Ameaçados de 
Morte. 
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 É, tem que andar na 
linha e se cuidar 

sempre. Pô, valeu pela 
conversa. Vou pegar esse 
busão aqui para chegar 
na minha vó! Bora jogar 
bola amanhã à tarde! 

¹que história 



E aí Kelly. Lembra de mim? Tiramos 
uns dias juntas!

E ai Michelly, 
quando cê saiu?

Enquanto isso, Kelly e Mike se encontram próximos à 
pista de skate.
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Sinto muito.



auxílio brasil
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*O CREAS é o Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social e 
ajuda pessoas e famílias quando algum 

direito foi violado (ex, acolher
pessoas em situação de rua,

acolhimento institucional, etc). O CRAS acolhimento institucional, etc). O CRAS 
é o Centro de Referência em 

Assistência Social e é para prevenir de 
situações de vulnerabilidade e risco

em determinados lugares
(fortalecimento de vínculos). Procure o 
CRAS ou CREA de sua cidade. A
lista com o endereço dos CRAS vocêlista com o endereço dos CRAS você

acha aqui:

Lembrei que na
Fundação me falaram
da Assistência
Social*, que podem
me apoiar
com uma
grana¹.grana¹.



Magina! Boa sorte e em breve você 
receberá o seu auxílio financeiro.

O endereço eletrônico para 
registro de violência doméstica 
e contra mulher é esse: 

Para outros crimes: 

Eu não sabia disso.... Ele já me agrediu, mas 
não denunciei.... Então, nesse contato posso 
denunciar qualquer tipo de violência né.. 
Física, Psicológica...Muito bom, obrigada.

 O melhor caminho é você acionar a 
Delegacia Eletrônica da Mulher, pra 
fazer um boletim de ocorrência 
sobre as ameaças que também são uma 
forma de violência psicológica.
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Sei que essa grana pode 
demorar uns meses, vou 
falar com as manas do Mundo 
Aflora, lembro delas na 
Fundação e acho que podem 
me apoiar no mundão.

Me sinto só, mas sei 
que se buscar ajuda 
nos lugares certos, 
vou me sentir mais 
forte para seguir. 

Mundo Aflora
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Existe um lugar pra acolher sua fala. Onde ela é única e importa. 

O PODE FALAR é um canal de ajuda virtual e gratuito em saúde 
mental e bem-estar para vocês, adolescentes e jovens de 13 a 24 
anos. Uma parceria entre o UNICEF e diversas organizações para 
apoiar e fortalecer quem precisa de ajuda em relação ao bem-estar 

físico e emocional.





O U-Report, mas pode chamar de Iure, é um chatbot - um robô que 

fala - desenvolvido pelo UNICEF. Ele funciona por meio do 

WhatsApp e Facebook, e conta com a participação de adolescentes 

ou jovens, entre 13 e 25 anos do país todo! Nessa plataforma, 

você se engaja voluntariamente para compartilhar sobre sua 

realidade e acessar conteúdos de temas relevantes pra você.
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