
Se alguém lhe pedir algo pessoal como onde você mora – 
                Se alguém lhe pedir uma foto ou lhe disser para fazer
um vídeo de si e enviá-lo para eles –                 Se alguém está
sendo rude, diz alguma coisa má para você ou xinga você –               
                Não responda e não xingue de volta. E se você mesmo
tiver vontade de ser mau com alguém – 

Se você está jogando um jogo ou conversando com alguém e
eles continuam fazendo as mesmas perguntas que você não
quer responder –                           . Se você está falando ou
jogando um jogo com alguém e eles estão te deixando com
raiva, triste ou desconfortável –                           . Se alguém está
te ameaçando ou te diz que fará algo para te envergonhar ou
machucar –                          . Você nunca precisa se sentir mal
em bloquear alguém que faz essas coisas.

E se o que quer que tenha acontecido te incomoda ou faz você
se sentir preocupado –                             com alguém em quem
você confia. Se você não souber o que fazer –                          
 com um amigo ou adulto de confiança. E se você está
preocupado com um amigo que está fazendo algo inseguro –       
                            com alguém em quem você confia.

Caso goste de jogar ou 
surfar na web nós 
queremos que você se 
divirta e esteja seguro em 
todos os seus dispositivos!
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www.suffolkcac.org
617-779-2146  | @Suffolk_CAC



@StopBlockTalk Instagram & Snapchat 
suffolkdistrictattorney.com | 617-619-4300
suffolkcac.org | 617-779-2146 

 
LINHA DE MENSAGENS PARA CRISES – 
Envie HELLO para 741741 
Plantão 24h de apoio a pessoas em crise.

LINHA DE AJUDA PARA ABUSO DE 
NAMORO ENTRE ADOLESCENTES: 
1-866-331-9474
Converse com iguais qualificados sobre
namoro, relacionamentos e abuso.

LINHA DIRETA NACIONAL DE ASSÉDIO 
SEXUAL: 1-800-656-4673
Obtenha ajuda e referências de 
advogados.
LIFELINE NACIONAL DE PREVENÇÃO A 
SUICÍDIO: 1-800-273-8255
Suporte confidencial gratuito para 
pessoas em perigo e recursos de 
prevenção a crise.

SALVA VIDAS TREVOR: 
1-866-488-7386 | Envie START para 678678
Uma linha de intervenção e prevenção
de crise de suicídio para jovens LGBTQ.

Para denunciar abuso ou exploração on-
line
Linha Cybertip: 1-800-843-5678 
www.cybertipline.com
Você também pode clicar em: “Obter 
ajuda” / “Sua imagem explícita está 
disponível?” para obter ajuda com a 
remoção de fotos de sites específicos.

www.suffolkdistrictattorney.com
617-619-4000 | @StopBlockTalk

Tire uma foto desta página para que você sempre a tenha!
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Office


