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Por favor, ENCABECEMOS UMA CAMPANHA MASSIVA contra a morte.
Somos filhos do Deus da vida, e temos responsabilidades com nossas crianças.
Desafio e conclamo a todas as famílias a se reorganizarem com estratégias
URGENTES para contra-atacar.
Façamos algo, TODOS.
Como vemos nas mídias, nossas crianças estão sendo bombardeadas a cada dia
com novas ondas de jogos virtuais, que aparentemente são inofensivas, mas são
uma poderosa armadilha para O SUICÍDIO. Atualmente estamos acompanhando
o devastador resultado do JOGO BALEIA AZUL, e o mais preocupante é que
esse perigo está mais próximo de nós do que imaginamos.
Atente ao comportamento, sintomas de recolhimento, mudanças de atitudes e
humor, verifiquem os históricos de celulares e computadores que seu filho tem
acesso, NÃO FIQUE PARADO.
Vamos chamar a responsabilidade para nós, como Escola estamos trabalhando a
conscientização, mas o acompanhamento dos passos virtuais compete aos pais.
Nenhum dos nossos deve ser afetado. Se isso acontecer, nos sentiremos muito
mal.
À luta, Pais. Como puder.
EDUCAR SALVANDO.
Gostaria que o canhoto abaixo retornasse à Direção Escolar, assinado pelos
responsáveis como forma de ciência e compromisso.
Atenciosamente,
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Eu, ____________________________________, responsável pelo aluno
_________________________________, da turma ___________, recebi o alerta
com relação ao perigo do jogo virtual Baleia Azul, comunicado pela Escola.
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