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Real Madrid e
Barcelona se
enfrentam neste
domingo pelo
Campeonato
Espanhol, em Madri
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TURISMO EM
SÃO CHICO

Após um tornado
destruir parte da
cidade, autoridades
apostam no
turismo para ajudar
a economia local
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ARTE NO
CORPO

O gosto pela
tatuagem parece só
crescer e um
encontro na Capital
reuniu milhares de
apaixonados
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RICARDO GIUSTI

PRESTE
ATENÇÃO!
Nas redes de saúde, os atendimentos a casos de tentativas de suicídio
cometidas por adolescentes têm aumentado. As autoridades
acreditam que esse acréscimo pode estar ligado ao compartilhamento
do “desafio da baleia azul” e à exibição do seriado “13 Reasons Why”,
do Netflix. Psicólogos e psiquiatras dizem que tanto o jogo quanto o
seriado podem ser os gatilhos para o ato, mas não são as causas.
Por isso, pais e cuidadores devem estar atentos, o que inclui ouvir e
conversar com crianças e adolescentes
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Suicídio: é preciso falar
Na esteira do

“desafio da baleia
azul” e do seriado

“13 Reasons Why”,
aumento no número

de atendimentos
nas últimas semanas

preocupa pais e
especialistas e

também reforça a
necessidade de

que o tema deixe
de ser tabu e

passe a ser
mais discutido com

os adolescentes

CARLOS CORRÊA E MAUREN XAVIER

N
a quarta-feira passada, o apare-
lho celular de Juliana Zasso api-
tou. O som típico de uma mensa-
gem no Whats App, no entanto,

não poderia preparar a farmacêutica pa-
ra a mensagem que leria em seguida: “Me
chamo Ricardo, moro em Canoas, entrei
no jogo da baleia azul e meu primeiro de-
safio é infelizmente dar 30 balas envene-
nadas às crianças de escolas. Só vou indi-
car que avisem seus filhos a não receber
balas de ninguém na rua. Fiquem atentos
com esse jogo. Eu entrei e não posso sair
mais”. Ao longo do dia, o mesmo alerta
foi recebido por Juliana, que não conhece
Ricardo, em pelo menos outras quatro
oportunidades. Ela não foi a única. Nos úl-
timos dias, milhares de pais e mães em
Porto Alegre e outras cidades gaúchas ga-
nharam motivos para se preocupar em re-
lação aos filhos adolescentes, seja a men-
sagem falsa ou não. Isso porque temas de-
licados vieram à tona com força a partir
não apenas da suposta disseminação do
desafio da baleia azul, que incentiva atitu-

des de isolamento e automutilação pa-
ra, ao fim, pregar o suicídio, como

também da estreia do seriado “13
Reasons Why”, em 31 de março,

disponível no Netflix, e no qual
ao longo da temporada, a jo-

vem protagonista relata as
razões pelas quais ti-

rou a própria vida.
O s p a i s

acompanham
as infor-

mações com incontida tensão, algo ressal-
tado com o constante som de uma nova
mensagem no celular. Cada notícia é com-
partilhada em grupos de WhatsApp na
mesma proporção em que o assunto to-
ma as rodas de conversa, virtuais ou
não, dos adolescentes. A preocupação to-
mou novas proporções na quarta-feira,
quando a Secretaria Municipal de Saúde
da Capital (SMS) emitiu um alerta, reve-
lando que nos últimos dias foi verificado
um aumento no número de atendimentos
a crianças e adolescentes que haviam ten-
tado o suicídio, com o adendo de que po-
deria existir uma relação tanto com o de-
safio da baleia como com o seriado do Ne-
tflix. Segundo a SMS, em dez dias foram
registrados oito tentativas de suicídio,
sendo que metade fez referência ao jogo.
Já de acordo com a nota informativa da
Secretaria Estadual da Saúde, no Rio
Grande do Sul, os dados de lesão autopro-
vocada, embora subestimados, mostram
a ocorrência de 848 casos, entre 9 e 19
anos de idade, no ano de 2016. “Não es-
tou em pânico, mas estou em alerta”, ad-
mite Juliana. “Fiquei chocada e incrédula
a princípio, mas depois foram chegando
mais e mais informações e a ficha foi
caindo”, completa Jacqueline Soares,
mãe de uma filha de 9 anos.

Receosos, uma pergunta em espe-
cial tem deixado pais e mães inquietos.
Que o desafio da baleia azul é nocivo,
não restam dúvidas, mas e o seriado, po-
de de fato representar algum perigo? Es-
pecialistas avaliam que sim, há riscos en-

volvidos para determinadas audiên-
cias. “Sim, pode ser perigoso porque
ele pode causar danos a quem está
emocionalmente precisando de ajuda”,
afirma Rosangela Costa, psicóloga e
psicanalista da infância e adolescên-
cia da Sociedade Psicanalítica de Por-
to Alegre (SPPA). Entre as principais
críticas, duas se destacam. A primeira
é o fato de a protagonista, Hannah
Baker (interpretada pela atriz Katheri-
ne Lagford), ser de certa forma gla-
mourizada na trama juvenil. Para um
público predominantemente adolescen-
te, tornar como modelo uma persona-
gem que tira a própria vida traz riscos
um tanto quanto complexos. A segun-
da ressalva é a de que a cena na qual
ela se suicida é muito descritiva. “Sui-
cídio é um tema que tem que ser fala-
do sim. Mas não ensinado, não incenti-
vado”, diz a psicóloga e mestre em
saúde da criança e do adolescente, Ga-
briela Filipouski.

Na prática, um programa de televi-
são, ou mesmo um jogo que circula na
Internet, não tem a capacidade de fa-
zer com que um jovem atente contra a
própria vida. No entanto, podem servir
como um empurrão até certo ponto de-
cisivo. “Ninguém vai se suicidar se
não estiver depressivo. É preciso ver
os sinais e tentar evitar”, explica o di-
retor da clínica Laboratório da Depres-
são, psiquiatra Nei Nadvorny. Em ou-
tras palavras, a pessoa encontra-se nu-
ma situação doente. Ele ressalta que a
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CONTINUA >>

23/4/2017 | CORREIO DO POVO +DOMINGO | 7



Siga as
instruções da
página 2 do
+ Domingo
e assista
ao trailer
da série

“Tanto o seriado
como o ‘desafio da

baleia azul’ nos
mostram como as

famílias estão afastadas
dos seus filhos”
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ocorrência desses casos na adolescência
está ligada ao fato de ser uma fase pro-
blemática e conturbada. “Há os proble-
mas existenciais e a mudança no corpo e
de pensamento. Por isso, se unem (os jo-
vens) em grupo para ficarem fortes”, com-
pleta. A preocupação está ligada ainda
ao fato de que eles estão mais propensos
a se arriscar e a experimentar coisas di-
ferentes. “Sempre existiram jogos em
que os adolescentes se arriscam, como
com bebidas, drogas ou excesso de veloci-
dade, por exemplo. A questão é que esse
desafio (da baleia azul) ganhou destaque,
mas é desafio”, afirma Nadvorny.

VER OU NÃO VER?
.

O ideal seria então impedir que os fi-
lhos assistam à história de Hannah, Clay
— que é o personagem que escuta as fi-
tas ao longo dos episódios — e compa-
nhia, por exemplo? Não necessariamente,
desde que com alguns cuidados, até mes-
mo porque toda e qualquer proibição aca-
ba despertando uma curiosidade ainda
maior. “Os pais assistirem com os filhos é
melhor do que estes jovens assistirem so-
zinhos. É preciso uma voz e presença
adulta para dizer o que bom e mau”, pon-
dera Rosangela. Para Gabriela, a questão
vai além e escancara a distância que mui-
tos pais mantêm de seus filhos atualmen-
te. “Tanto o seriado como o jogo da ba-
leia nos mostram como as famílias estão
afastadas dos seus filhos. Não deixa de
ser um reflexo de como as famílias têm
tratado suas crianças, que são criadas
praticamente por computadores e iPads
como babás”, afirma a psicóloga. Curiosa-
mente, os pais de um dos personagens
centrais na história, Clay, apresentam
comportamento semelhante e sequer fa-
zem ideia da realidade do filho, a ponto
de não saberem que ele era bastante liga-
do à menina morta, apesar de tentarem,
muitas vezes de maneira frustrada, man-
ter o diálogo com o filho e tentar com-
preender o que estava acontecendo.

Desde que tomou conhecimento do te-
ma tratado em “13 Reasons Why”, Julia-
na Zasso fez questão de indicar o seria-
do a outros pais, ciente da importância
de que o assunto seja amplamente discu-
tido. Curiosamente, no entanto, a farma-
cêutica foi pega de surpresa quando sou-

be que a filha de 13 anos já havia visto,
sozinha, todos os episódios antes dela.
Fez questão então de ver tudo o quanto
antes e em dois dias havia completado a
série, ainda que ao final restasse um sen-
timento estranho. “Não foi algo legal. Eu
fiquei pensando que preferia que ela ti-
vesse visto comigo”, conta, lembrando o
desconforto com algumas cenas mais for-
tes, como as que envolvem estupro, além
do próprio suicídio da protagonista.

Diante de um debate que parece só
crescer, a presidente da Associação Bra-
sileira de Psiquiatria, Carmita Abdo, am-
plia a problemática e questiona as ra-
zões de os jovens serem o alvo. “Vários
filmes já abordaram a questão do suicí-
dio. Não é isso que é determinante. Mas
o que chama a atenção é que a confluên-
cia de situações (a baleia azul e a série)
que mostrou na verdade o quanto os jo-
vens estão vulneráveis”, alerta a psiquia-
tra. Sobre a influência de ambos, ela vai
além e recorda que uma pesquisa da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) apon-
ta que 90% dos suicidas tinham proble-
mas de ordem psiquiátrica. “O importan-
te é que a gente não subestime os sinto-
mas e sinais”, destaca. Nesta mesma li-
nha, Nei Nadvorny explica que a socieda-
de de uma maneira geral está mais doen-
te, em parte pelo excesso de informações
e estímulos, nem sempre positivos. “Exis-
tem os gatilhos para que uma pessoa
doente vá contra a sua vida. Neste ponto,
sempre uso uma comparação com dois lu-
tadores num ringue. Um pode levar 10
porradas e cair e outro aguentar 20 e
não cair. Todos temos um nível de resis-
tência. A questão é que hoje há gatilhos
demais”, pondera.

PAPEL DOS PAIS
.
Neste panorama, o papel dos pais apa-

rece mais uma vez com destaque na ava-
liação dos especialistas. “É tarefa dos
pais estar por perto. Eles precisam estar
próximos para perceber as mudanças”,
enfatiza Nadvorny. Neste sentido, Gabrie-
la Filipouski observa que é preciso que li-
mites sejam estabelecidos, mesmo com to-
das as dificuldades de se impor barreiras
em uma época na qual o acesso ao con-
teúdo à Internet beira o irrestrito. Assim,
a psicóloga afirma que os pais precisam

No seriado
‘13 Reasons Why’,

a protagonista
Hannah Baker narra

os motivos pelos
quais decidiu

tirar a própria vida
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A origem do jogo que tem apavorado
pais e autoridades está longe de ser cla-
ra. O marco zero do “desafio da baleia
azul” carece de confirmações oficiais e é
cercado de indagações. As primeiras
menções ao caso surgiram em maio do
ano passado, quando o jornal russo No-
vaya Gazeta, de Moscou, publicou uma
matéria dando conta de que 130 suicídios
de crianças e adolescentes haviam ocorri-
do no período de seis meses, todos rela-
cionados com uma mesma comunidade
de jogos on-line, a VKontakte.

Antes mesmo de a matéria ganhar no-
toriedade no Ocidente, ela sofreu contes-
tações na própria Rússia. As ressalvas
eram, principalmente, de que a reporta-
gem concluía que havia ligação entre a co-
munidade virtual e os suicídios porque vá-
rias das vítimas faziam parte do grupo.
Outros veículos russos, como o jornal Me-
duza, de Riga, lembraram, contudo que
seria simplório apontar tal relação, uma
vez que os grupos poderiam não ser a
causa ou os mandantes dos suicídios,
mas sim uma comunidade que, em função

dos temas abordados, reunia jovens com
predisposição para tal comportamento.

Sites especializados em checagem de
dados, como o norte-americano Snopes,
observam que há razões para se preocu-
par com grupos que promovem o suicídio
na Rússia, mas alertam que não há ne-
nhuma prova de que um jogo ou um desa-
fio tenha existido neste sentido. O “desa-
fio da baleia azul” é classificado pelo site
como não comprovado.

No Brasil, ainda que não exista um
marco zero, foi a partir de abril que ele
passou a ganhar mais destaque. O forma-
to, no entanto, traz diferenças. Na maté-
ria da Novaya Gazeta, em nenhum mo-
mento é citada uma relação de tarefas a
serem cumpridas pelos envolvidos, como
a supostamente verificada no desafio da
baleia azul em sua versão brasileira. Ain-
da que autoridades relatem casos de
atendimento em que as vítimas dizem
cumprir missões de automutilação, não
há sequer alguma comprovação de que
exista, de fato, envolvidos orientando os
adolescentes a obedecer tais tarefas.

“Quem tem um
juízo mais crítico está

preservado, mas
para quem não tem,

(o desafio) é quase
como um feitiço”

ter conhecimento de quais os programas
que seus filhos estão assistindo, quais os
sites têm acessado, quais os círculos de
amizade. Não existe, por exemplo, a proi-
bição ao uso do Facebook, mas Gabriela
pondera que é normal que nestas situa-
ções os pais pelo menos tenham acesso
às senhas utilizadas.

Por mais delicado que o tema seja, há
consenso entre os especialistas de que o
suicídio entre jovens deva ser tratado
sem restrições, sob o risco de ser eterna-
mente um tabu, como ocorre atualmente.
“Suicídio é uma das maiores causas de
morte de jovens depois de acidentes de
trânsito. Isso precisa ser falado e tratado
como política de saúde pública”, prega
Rosangela Costa, que completa: “É preci-
so mostrar para esse adolescente que ele
vai fazer falta”. Por vias tortas ou não, o
certo é que o assunto tomou conta das
conversas de pais e filhos, que se viram
obrigados a lidar com uma matéria então
evitada até que fosse inevitável. “Não vi o
seriado, mas já sabia do jogo há alguns
dias. Então perguntei para minha filha se
ela também conhecia. Ela comentou que
já ouviu falar, mas pelo que disse, não sa-
be o conteúdo e o que representa”, conta
Jacqueline Soares.

Em um cenário no qual pipocam por to-
dos os lados informações sobre novos ca-
sos envolvendo jovens, há dificuldade em
se confirmar a veracidade de muitas de-
las, como aquelas envolvendo o “desafio
da baleia azul”. Assim, surge como natu-
ral a preocupação dos pais em identificar
sinais de comportamento de risco entre
os filhos. É preciso, no entanto, ter em
mente que algumas atitudes são típicas
da adolescência e não podem ser confun-
didos com indicativos de uma predisposi-
ção para suicídio. Rosangela Costa alerta
que as situações que exigem um cuidado
maior são, por exemplo, mudanças brus-
cas de comportamento, isolamento, falta
de amigos e excesso de tempo dedicado
a filmes ou jogos com temáticas ligadas à
violência. Uma queda no rendimento es-
colar e sinais de tristeza, como choro re-
pentino, são outros indicativos.

Dada a complexidade do tema, não é
de se esperar respostas objetivas acerca
das razões que levam adolescentes a en-
trar em um suposto desafio que lida com
sofrimento e invariavelmente termina

com a morte. O psiquiatra, psicanalista e
membro da SPPA, Carlos Augusto Ferra-
ri, contudo, faz algumas observações. A
primeira é que o problema pode parecer
simples aos olhos de pessoas mais expe-
rientes, mas a realidade do adolescente é
outra. “Quem tem um juízo mais crítico
está preservado, mas para quem não
tem, é quase como um feitiço”, afirma,
lembrando que neste caso pouco importa
se o feiticeiro existe, se está de alguma
forma materializado ou escondido no ano-
nimato da Internet. A rede, aliás, lembra
ele, é um terreno propício para que este
tipo de fenômeno se desenvolva, dada
suas características como a fácil dissemi-
nação de informações, verdadeiras ou
não. Na outra ponta do problema, acredi-
ta, está alguém com maldade suficiente
para criar um desafio ou uma lenda urba-
na sobre um desafio. “O indivíduo perver-
so não tem consideração pelo outro, ele
não sente culpa. É um predador”, diz.

ESCOLAS SÃO PROTAGONISTAS
.
Uma vez que o tema é debatido tanto

por estudantes como por pais, a preocu-
pação com as consequências do “desafio
da baleia azul” e de uma possível influên-
cia negativa de “13 Reasons Why” tem
batido direto na porta das escolas. Mui-
tas já tratavam de assuntos como
bullying e depressão rotineiramente,
mas, a situação atual trouxe outros ele-
mentos e aumentou consideravelmente o
alerta. Um exemplo foi a nota das Comis-
sões Internas de Prevenção de Acidentes
e Violência Escolar (Cipave), na quinta-
feira, aos pais e às escolas para que am-
pliem a atenção com as mudanças de
comportamento dos jovens. Mais do que
isso, aponta que os “mais procurados (pa-
ra participar do desafio) são adolescen-
tes que possuem um perfil autodestrutivo
ou alguma mágoa ou tristeza profunda”.
A nota foi distribuída na rede estadual
de educação. No âmbito de Porto Alegre,
a situação não é menos preocupante. Um
encontro está previsto para esta segunda-
feira entre representantes das secreta-
rias de Saúde e Educação da capital e o
Ministério Público Estadual para alinhar
como o assunto deve ser trabalhado nas
instituições e diante da suspeita de ocor-
rências e do aumento de casos.

Origem do “desafio da baleia azul” é contestada

CONTINUA >>
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Na rede privada o debate também foi
aberto. O Sindicato do Ensino Privado do
Estado encaminhou manifestação às insti-
tuições para que o diálogo seja estimula-
do e espaços de discussão ampliados. Se-
gundo o presidente do Sinepe/RS, Bruno
Eizerik, o momento deve ser aproveitado
para que os estudantes possam se mani-
festar e haver troca de informações.

Antes da nota, algumas instituições já
tinham tomado a frente do debate. O Co-
légio João XXIII, de Porto Alegre, agen-
dou para o dia 8 de maio uma palestra
com o psiquiatra Felipe Picon sobre o im-
pacto das mídias no comportamento de
crianças e adolescentes. Além disso, a es-
tratégia pedagógica é abordar o assunto
em sala de aula com os professores. O
Colégio Farroupilha também agendou pa-
ra o dia 4 de maio um debate para abor-
dar os mesmos assuntos. “As exposições
que os jovens estão submetidos são gran-
des e acreditamos que é preciso estar ao
lado dos pais para desenvolvermos ações
de enfrentamento”, explica a psicóloga
educacional do Serviço de Orientação
Educacional do Ensino Fundamental –
Anos Iniciais do Colégio Farroupilha, Lu-
ciana Motta. Assim muitas atividades
com esta temática acabam sendo mais re-
levantes aos responsáveis do que propria-
mente aos alunos. Mesmo assim, ressalta
que é essencial que os pais fiquem aten-
tos ao comportamento dos jovens. “Os fa-
miliares precisam encontrar uma manei-
ra de estarem conectados aos filhos. Es-
tar ao lado e escutar. Não como amigo ou
no confronto, mas sendo pais”, aconse-
lha. O Colégio Rosário, da rede Marista,
também abriu o debate de maneira fran-
ca, afirmando a defesa da valorização da
vida. “Entendemos que as conversas, fei-
tas de forma tranquila e educativa tanto
em casa quanto na escola, são a melhor

maneira de elucidar dúvidas, levantar e
questionar argumentos e compreender ra-
zões e motivações que estejam associa-
das ao que acontece com nossos jovens”,
diz a nota.

INVESTIGAÇÃO POLICIAL
.
O tema também tem deixado em aler-

ta os órgãos de segurança pública, espe-
cialmente com a possibilidade da divulga-
ção do possível “jogo da baleia azul”. A
delegada do Departamento Estadual da
Criança e do Adolescente (Deca), Adria-
na Regina Costa, explica que é prematu-
ro associar casos de suicídio ou tentativa
entre adolescentes e jovens ao jogo. Isso
porque, segundo ela, a ocorrência desses
casos sempre existiu. Quando um pacien-
te ingressa no sistema de saúde com al-
guma suspeitas de violência, é feita uma
ocorrência policial e há uma investigação
para apurar as causas. “Não é possível
dizer que aumentou, mas o assunto tem
gerado preocupação”, enfatiza.

Para eliminar suspeitas ou até garan-
tir a comunicação, Adriana explica que
foi formada uma equipe com representan-
tes do Departamento Estadual de Homicí-
dios e de Proteção à Pessoa e do Departa-
mento Estadual de Investigações Crimi-
nais, na área de crimes cibernéticos, pa-
ra mapear ocorrências e identificar os
comportamentos. A ideia é conseguir
compreender a ligação entre os casos. Ao
mesmo tempo, é mantido um trabalho fo-
cado na prevenção dessas ocorrências,
como palestras e rodas de conversa que
envolvam pais, jovens e escolas. “O me-
lhor caminho é o diálogo. É que pais
acompanhem a mudança de comporta-
mento de seus filhos e busquem profissio-
nais de saúde e ajuda. Mas precisam
prestar atenção”, sentencia a delegada.

O suicídio é,
depois dos acidentes
de trânsito, uma das

maiores causas de
morte entre

os adolescentes
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Em alerta emitido pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre sobre o aumento de casos de
atendimentos relacionados a tentativas de suicídio nos plantões de emergência e saúde
mental nos últimos, pais e cuidadores são orientados a estarem atentos aos seguintes sinais:

Falas sobre morte e suicídio, mesmo
que indiretamente, como vontade de
“sumir”, “desaparecer”, “ir embora”

Isolamento (afastar-se da família,
dos amigos)

Perda do interesse em atividades
que costumava fazer

Perda do interesse nas pessoas

Mudanças dos hábitos de sono (insô-
nia ou aumento de horas dormindo)

Mudanças de hábitos alimentares (per-
da ou aumento de apetite)

Irritabilidade, crises de raiva

Piora no desempenho escolar

Recusa de ir à escola

Comportamentos autodestrutivos
(automutilação, uso de álcool e drogas,
exposição a situações de risco)

Ter tentativas de suicídio anteriores

Mudanças de comportamento em geral
Em pessoas que vêm com quadro
depressivo, melhora repentina (po-
dem simular melhor para conseguir
executar o ato suicida)

História de suicídio ou tentativa de
suicídio na família

Diagnóstico prévio de doença mental

Exposição à violência

Situações de bullying

Abuso sexual prévio ou recente

Postagens de baixa autoestima
nas redes sociais

Interesse anormal por filmes de
terror, passando horas assistindo

Preocupação repentina
com morte, morrer
e violência.

No dia 31 de março, a série “13 Rea-
sons Why” foi disponibilizada pelo canal
de streaming Netflix. Ao longo de 13 epi-
sódios, a estudante Hannah Baker deta-
lha situações e acontecimentos que a le-
varam a tirar a própria vida. A história é
narrada por ela ao longo de 13 fitas cas-
setes gravadas. Entre outros fatos, estão
bullying, estupro, invasão de privacidade
e agressões morais, tendo como desfe-
cho, o seu suicídio.

Quase que imediatamente, numa velo-
cidade feroz, o assunto tomou conta das
redes sociais, como Twitter e Facebook.
Em centenas de milhares de postagens,
comentários e relatos de situações simila-
res, principalmente vindo de jovens. Rapi-
damente, um assunto tradicionalmente
tratado quase como tabu na sociedade,
estava exposto, como se retirassem a cas-
ca de uma ferida ainda não curada. Se o
tema ganhou destaque nas redes sociais,
o mesmo ocorreu na procura por atendi-
mento dos serviços de apoio.

Um exemplo foi o movimento no Cen-
tro de Valorização da Vida (CVV). Gratui-
tos e sigilosos, os canais abertos à popu-
lação perceberam um aumento significati-
vo na demanda. No âmbito nacional, por
exemplo, o número de e-mails diários re-
cebidos saltou de 55 para mais de 300 lo-
go no dia seguinte à estreia do seriado,
média que tem se mantido desde então.
O acesso ao site também dobrou. A men-
ção à série passou a estar frequentemen-
te nas ligações, como confirma a voluntá-
ria do CVV Nilsa Madsen, que há 12 anos
atua no serviço em Porto Alegre. Ela re-
vela que a busca por atendimento sem-
pre existiu, mas que em função da exposi-
ção trazida do assunto, houve uma procu-

ra maior. “O único ponto positivo é que
abriu o espaço para que o assunto seja
discutido”, comenta.

Com experiência de quem atuou como
professora por 40 anos, a voluntária con-
fessa que não é possível repassar toda a
responsabilidade aos pais, mas que eles
precisam estar mais abertos a compreen-
der seus filhos. “Muitas vezes, os jovens
ligam desesperados dizendo que ninguém
os entende. Às vezes são chamados de
preguiçosos e que não querem nada, mas
isso na verdade é um pedido de socorro”,
revela. Com 76 pontos de atendimento e
mais de 2 mil voluntários, o CVV funcio-
na há 55 anos no Brasil e 47 anos no Rio
Grande do Sul, estando disponível por vá-
rios canais de atendimento, como chat,
skype, e-mail e telefone 141 (o 188 é gra-
tuito apenas para o Rio Grande do Sul).

Um dos diferenciais é a abordagem a
quem procura o serviço, de uma maneira
compreensiva, sem dar conselhos nem in-

dicações. “Quando uma pessoa nos procu-
ra, validamos o sofrimento, aceitamos e
respeitamos, sem criticá-lo”, explica Nil-
sa. O desafio agora é que com o aumento
da procura o número de voluntários pre-
cisa ser ampliado. Mais informações po-
dem ser obtidas no site www.cvv.org.br.

Dentro da temática de valorização da
vida e na contramão ao “jogo da baleia
azul”, surgiu a baleia rosa. A proposta é
que os jovens cumpram tarefas positi-
vas. São 50 missões. A recomendação é
que todas devam ser registradas nas re-
des sociais. Uma delas prevê, por exem-
plo, que a pessoa desenhe com caneti-
nha uma baleia rosa com uma frase ou
palavra motivadora e poste em suas re-
des sociais, converse com alguém que
não fala há muito tempo ou crie uma
playlist animada e troque com amigos.
Segundo o site do projeto (www.baleia-
rosa.com.br), o movimento busca dar
uma resposta ao momento de incertezas
e descrédito das pessoas. “Acreditamos
que todos têm a capacidade de ajudar
outras pessoas e construir o bem”, diz o
site. Em uma das páginas do Facebook,
a baleia rosa tinha recebido até a sexta-
feira mais de 237 mil curtidas.

Além disso, dependendo da situa-
ção, em Porto Alegre estão disponí-
veis dois plantões de Emergência em
Saúde Mental com atendimento 24 ho-
ras. Um está localizado no Centro de
Saúde Vila dos Comerciários e outro
no Centro de Saúde IAPI. Apesar das
limitações de atendimento, o Hospital
de Clínicas de Porto Alegre conta com
um programa de depressão na infân-
cia e adolescência, onde é possível
conseguir serviços.
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