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Cria  o  Programa de  Prevenção  e  Combate  à
Jogos que induzem crianças e adolescentes a
automutilação  e  ao  suicídio  e  dá  outras
providências

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica criado o Programa de Prevenção e Combate à Jogos que induzem crianças e adolescentes à
automutilação e ao suicídio e dá outras providências.

Art. 2º O programa consiste na tomada de ações conjuntas no sentido alertar a população jovem quanto ao
perigo da prática de jogos que induzem ao suicídio.

Art. 3º A divulgação do Programa será feito com primazia nas escolas públicas e particulares do Estado.

Parágrafo único. O Programa será divulgado por todos os meios de comunicação sem custos.

Art. 4º A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, em conjunto com as Secretarias de Estado de
Segurança Pública e de Saúde, capacitarão profissionais especializados para compor o grupo de trabalho
que será criado e será o responsável pela efetivação e sucesso do Programa.

Parágrafo Único. As Secretarias serão parceiras entre si e atuarão junto às direções das escolas visando a
efetiva segurança e divulgação de boas práticas de comportamento.

Art. 5º O Programa consistirá em palestras aos alunos e pais, bem como o atendimento personalizado
daqueles que já aderiram à Jogos que de que trata o Artigo 1º desta Lei.

Art. 6º O Centro de Valorização da Vida (CVV) poderá ser convidado para as palestras e atendimentos
personalizados.

Parágrafo único. O número do telefone de atendimento do CVV (141) deverá ser divulgado com amplitude
por todos os meios de comunicação.

 



Art. 7º Se necessário, será editadas normas administrativas pelos Órgãos Competentes mencionados nesta
Lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de iniciativa legislativa, na modalidade de Projeto de Lei, que tem por fim, criar o Programa de
Prevenção e Combate à Jogos que induzem crianças e adolescentes à automutilação e ao suicídio.

Insta salientar que o presente Projeto foi inspirado no Jogo do suicídio ou jogo da morte, amplamente
divulgado entre os jovens, chamado de Baleia Azul (Blue Whale). Adolescentes de todo o país aderiram aos
seus desafios, preocupando pais, professores e autoridades. O jogo criado na Rússia tem sido responsável
por suicídio de jovens no mundo todo.

Mato Grosso já conta com três vítimas do desafio “Baleia Azul” ou “Blue Whale” identificadas pelo 10°
Comando Regional da Polícia Militar. A última vítima teria entrado em contato com a polícia para pedir ajuda
para sair do jogo. Outra vítima foi identificada pela mãe, que constatou que a filha participava de um grupo e
estaria sendo submetida a desafios. O primeiro caso que chegou no último teste do jogo, o suicídio, foi o da
adolescente de 16 anos, Maria de Fátima, moradora de Vila Rica. Pelos corredores dos colégios é comum
escutar o nome do jogo em rodas de conversas, motivo de piadas para diversos alunos. Entretanto,
adolescentes estão levando a sério e participando dos desafios propostos.

As vítimas, geralmente com idade entre 12 a 14 anos, recebem um convite inocente para um jogo desafiador,
por meio de redes sociais, especialmente o Facebook. Mesmo sabendo do perigo, alguns aceitam fazer
parte do jogo. O jogo trata-se de uma sequência de troca de mensagens em redes sociais e tarefas a serem
cumpridas. Nas conversas, um grupo de organizadores, chamados "curadores", propõem 50 desafios
macabros aos adolescentes, como fazer fotos assistindo a filmes de terror, automutilar-se desenhando
baleias com instrumentos afiados em partes do corpo, e o último dos desafios é o suicídio. Todas as etapas
sob a ameaça de serem perseguidos caso não concluam as provocações.

"Os adolescentes e pré-adolescentes estão em uma fase em que ainda não percebem as consequências de
seus atos. E esse jogo pode atrair não só aqueles em situação vulnerável, mas também outros, pela sedução
da emoção que os desafios..."

"A preocupação do CVV é que jogos como o Baleia Azul possam ser a gota d' água para aqueles que já
enfrentam processo de depressão e angústia. Por isso, o tabu precisa ser quebrado, o assunto - suicídio -
precisa ser abordado para que se possa combatê-lo.

"A gente não fala e as coisas continuam acontecendo. Não dá para calar. O ideal é todo mundo se
mobilizar".

Todas as mensagens supramencionadas foram divulgadas pelo Centro de Valorização da Vida em alerta às
dezenas de casos sobre os Jogos que induzem ao suicídio.

Pelo exposto e pela gravidade do assunto, espero dos nobres pares o indispensável apoio para a admissão
e aprovação da presente propositura, com a urgência que o caso requer.
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