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Vamos fazer as regras e obedece-las.Vamos fazer as regras e obedece-las.
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Não Enviar Fotos.

ZETTAI AWANAI
Não vá a encontros.

NOSENAI
Não poste dados 
pessoais.

KAKIKOMANAI
Não escreva 
maldades sobre 
uma pessoa.

MINAI
Não ver Sites 
Perigosos.

SAGASANAI
Não procure 
encontros.

MAMORU
Obedeça as 
regras
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♥ Olá, tenho 15 anos, 

sou estudante do 

ginásio. 

Estou esperando o 

seu mail

＊Perfil＊
Meu nome é □□. Moro 
em ○○ e sou estudante 
do  segundo ano ginasial  
　　　　　　da escola 
　　　　　　△△

Meu mail é
顔写真

Dados
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coloquei 
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bomba 
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Crime
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Vamos 
ignorar 
aquela 
menina(o)
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Garota A :
 Eu vou enviar
    mas você
      também
      manda pra
      mim tá !
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A,
é segredo

entre
nós tá !

Drogas Perigosas

Sites
de

Violencia

Sites
de

Encontro

SitesPornográficos
Informações  

Perigosas

Si
st

ema de Filtro

Não escreva palavras 
maldosas sobre as pessoas 
e que podem prejudicá-las. 

Instale os sistema de filtro de 
segurança e não veja sites 
perigosos.

Não procure encontros pela 
internet.

Obedeça as regras que foram 
estabelecidas pelos seus pais, 
com relação ao horário para 
brincar, mesada etc.. 

Não enviar fotos que outras pessoas podem 
ver e com isso possam te prejudicar.

Não vá se encontrar com pessoas que 
conheceu através da internet.

Não poste  seu nome, endereço, ou 
nome da escola.

Oque é "OZENOKAMISAMA" ? 
"OZENOKAMISAMA" são 7 regras para você se proteger de algum crime. 
Através do "OZENOKAMISAMA"！ Vamos utilizar a internet corretamente.

Oque é "OZE" ? 
"OZE" é localizado na parte norte da Província de Gunma, onde é possivel 
ver plantas raras.

OZENOKAMISAMAOZENOKAMISAMA



Obedeça as regras
●Estão aumentando os casos de crianças que 

ficam doentes, ou as notas escolares ficam 
baixas  por ficarem só  jogando  ou mandando 
e recebendo mensagens.

●Obedeça as regras de sua casa com relação 
ao horário, local, e o valor que poderá ser 
usado para  joga-los. Os pais ou responsáveis 
devem proteger as crianças.

Vício em jogos.

Não ver Sites Perigosos
●A internet está repleta de informações nocivas 

e perigosas.
● Instale um sistema de filtros de segurança para 

proteger a criança. 
●Conforme a lei, é obrigatório que nos celulares utilizados 

por menores de 18 anos, devem ser instalados sistemas 
de filtros de segurança contra sites perigosos.

Proteger as crianças utilizando o 
sistema de filtros de segurança.

Não poste dados pessoais.
●Há a possibilidade de descobrirem seus dados 

pessoais através de fotos ou mensagens 
postadas no SNS, etc. Caso isso aconteça, 
poderão ser usadas com más intenções.

●Não poste ou envie fotos aleatoriamente.

Vítima de crime de perseguidor.

Não Enviar Fotos.
●Não acredite em pessoas que pedem suas fotos. 
●Quando as fotos ou vídeos são postadas na 

Internet, não há a possibilidade de resgatá- las. 
As fotos se espalharão e ficarão no espaço da 
internet.  

●Quando estiver tendo um problema, converse 
com seus pais ou com uma pessoa adulta.  

Vítimas de Pornografia Infantil.

Não procure encontros.
●Mesmo sendo criança,postar em sites com o 

objetivo de convidar pessoas para se encontrar, 
é um ato que infrige a lei. 

●Existem muitas pessoas com má intenção,que 
convidam crianças através do SNS. Não procure 
encontros com pessoas estranhas pela internet.

É crime mesmo que o convite 
seja feito por uma criança.

Não escreva maldades 
sobre uma pessoa.

●Escrever palavrões,ameaças, difamações ou 
chantagens dependendo do caso pode ser 
considerado crime. Não escreva palavras 
maldosas sobre as pessoas.   

●Também é crime postar coisas tipo [ coloquei 
uma bomba na escola ]

Judiar através da Internet 
também é crime!

Não vá a encontros.
●É perigoso ir à encontros de pessoas que 

conheceu pela internet! Os problemas gerados 
através desse ato estão aumentando.  

● [ Comigo tudo bem ] [ É uma pessoa que posso 
confiar ], pensar dessa maneira é muito perigoso.

Vítimas de Abuso Sexual.

☎０２７−２２１−１６１６
  　　（Somente em japones）
Gunma Prefectural Police Headquarters
Department of Community Safety
Children and Women's Safety Division

Se você tem alguma consulta 
ou preocupação
referente menores de idade… 

☎０２７−８９７−２９６６
  　　（Somente em japones）
Department of Lifestyle Support and Children's Services 
Child Welfare and Youth Support Division

Informações sobre o "OZENOKAMISAMA"
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