ALUNO(A): Evelyn da Luz Oliveira
ESCOLA: Centro Educacional Prof. Áureo de Oliveira Filho
ANO EM CURSO: 6º Ano

TURNO: Matutino

MODALIDADE: NOTÍCIA

CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar

PROFESSOR ORIENTADOR: Edmundo dos Reis Carvalho

MENINA SOFRE OFENSAS RACISTAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK
Na manhã da última segunda

Muito

abalada,

A.L.S.M.

anguerense A.L.S.M., de 15 anos,

imprensa que espera que a justiça

residente no centro da cidade, foi

seja feita. “O que aconteceu comigo

vítima de ofensas racistas após postar

foi horrível, as redes sociais deveriam

uma foto em seu perfil da rede social

servir para as pessoas se conectarem

facebook.

e não para oprimir o ser humano”,

foto,

surgiram

comentários ofensivos

sobre seu

em

jovem

feira, DIA 05/07/2017, a estudante

Na

disse

a

entrevista

a

disse ela.

cabelo e mesmo a cor da sua pele,
como “cabelo de bicho”, “preta feia”,
“carvão”, entre outros.

A delegada Carmem Almeida,
que

está

investigando

o

caso,

pretende utilizar os prints para
a

localizar os autores dos comentários.

merendeira Carla Medeiros, printou

Segundo orientou a delegada, as

todos os comentários e resolveu

redes sociais devem ser utilizadas de

prestar uma queixa por ofensas

modo respeitoso e responsável por

raciais na delegacia da cidade.

todas as pessoas.

A

mãe

da

estudante,

ALUNO(A): Poliana Vital da Silva
ESCOLA: Escola Municipal Maria Rita Alves de Jesus
ANO EM CURSO: 6º Ano

TURNO: Matutino

MODALIDADE: NOTÍCIA

CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar

PROFESSORA ORIENTADORA: Railma da Silva Anunciação

ENCONTRO MARCADO PELAS REDES SOCIAIS: MENINA DE 14
ANOS VAI A ENCONTRO COM RAPAZ E É SEQUESTRADA
Uma menina de 14 anos
marcou um encontro com um rapaz

fotos que ela já tinha enviado para
ele.

através das redes sociais no dia 08 de
Junho, por volta das 18h:30min e foi
sequestrada.

O pai da vítima não sabia com
quem a sua filha conversava. Ele disse
que sempre acreditou que sua filha

A menina mandava

“nuds”

não conversa com estranhos.

para o rapaz com frequência. Ela
pediu

que

fosse

marcado

um

encontro.

O sequestro aconteceu em
Feira de Santana, no período entre
18h:30min às 20hs, momento em que

homem

a polícia conseguiu resgatar a menina

ameaçou a garota dizendo que se ela

com vida e sem ferimentos. O

não fizesse o que ele queria, iria

sequestrador foi levado ao presídio

compartilhar nas redes sociais as

de Salvador.

Neste

encontro

o

ALUNO(A): Kettlen de Mases Pereira de Jesus
ESCOLA: Escola Municipal Maria Rita Alves de Jesus
ANO EM CURSO: 7º Ano

TURNO: Matutino

MODALIDADE: NOTÍCIA

CLASSIFICAÇÃO: 3º Lugar

PROFESSORA ORIENTADORA: Railma da Silva Anunciação

ADOLESCENTE DÁ ENTRADA NO HOSPITAL CLÉRISTON
ANDRADE COM SINAIS DE MUTILAÇÃO PELO CORPO

deu

No dia 03 de maio de 2017,

que têm que ser cumpridos, como

entrada

cortar-se, fazer a baleia no braço e, o

Clériston

no

Andrade,

identificada

como

Hospital
uma
A.S.V.,

Geral
menina

último,

é

se

matar.

Esse

jogo

com

preocupa muito os pais, porque os

sintomas de mutilação pelo corpo. O

filhos ficam o dia no celular e não

seus pais disseram que a mesma

querem saber dos pais e quando eles

usava o celular para jogos e ficava

percebem já é tarde.

quase o dia inteiro nas redes sociais.

Segundo a mãe da menina, ela

A polícia pegou o celular da

começou a se vestir toda de preto, e a

garota para investigar o caso sobre

se isolar das pessoas. A mãe apenas

este jogo “Baleia Azul”. Esse jogo é

descobriu depois de avisos feitos

muito perigoso, tem vários desafios

pelas colegas da adolescente.

