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27/04/2007 
Saltou de viaduto 
Na madrugada de 27 de abril, Irina 

Kornutyi, ucraniana com 18 anos, 

tentou o suicídio em Albufeira 
quando se atirou de um viaduto 
junto à estação ferroviária de Fer-

reiras. Foi assistida no local pelos 
bombeiros e esteve internada no 
Hospital de Faro cerca de um mês. 
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Crime  Comissões de proteção de menores registam 

34 situações em dois meses, oito estão confirmadas 

Três vezes 
mais casos 
de Baleia 
Azul 
nas mãos 
da justiça 
Rogério Matos 
sociedade@in pt 

► As comissões de proteção de 
crianças e jovens registaram. nos 
últimos dois meses, um aumento 
considerável de casos potencial-
mente relacionados com o desa-
fio Baleia Azul. tendo reencami-
nhado para o Departamento Cen-
tral de Investigação e Ação Penal 
(DCIAP) 34 ocorrências, três vezes 
mais do que tinham feito até maio. 

Entre 23 de maio - quando es-
tavam sinalizadas dez crianças e 
jovens, sem que nenhum caso fos-
se confirmado oficialmente - e a 
passadasegunda feira, a Comissão 
Nacional de Promoção dos Direi-
tos e Proteção das Crianças e Jo-
vens (CNPDPC1) reportou 34 novas 
situações ao Ministério Público 
para investigação no DCIAP, num 
total de 44 casos. 

Questionada pelo IN, a PGR não 
faz qualquer atualização da infor-
mação, nomeadamente quanto a 
número de arguidos eventual-
mente constituídos e ao número 
de inquéritos pendentes. 

Em declarações prestadas ao IN 
pela CNPDPC1, destes 44 casos si-
nalizados, é possível caracterizar 
38:11 são situações que não são en-
quadráveis no desafio Baleia Azul 
e foram arquivados:19 ainda estão 
em fase de diagnóstico, não sendo 
possível concluir a existência de 
relação com o desafio; e em oito si-
tuações já se confirmou que se en-
quadram numa situação de perigo 
associada ao jogo potencialmente 
mortal. "Das restantes seis aguar-
damos indicação em função de 
uma avaliação de diagnóstico re-
centemente iniciada", refere José 
Matias Sousa, diretor-executivo da 
CNPDPC11, que aponta para uma 
transversalidade das ocorrências 
pelo território nacional. 

Um acabou em morte 
O primeiro caso relacionado com o 
jogo em Portugal foi conhecido no 
Algarve em abril. Umalovem ucra-
niana tentou o suicídio ao atirar-se 
de um viaduto em Albufeira. Dias 
depois, era conhecido o caso de um 
rapaz de Sines em fase inicial do 
jogo. Tinha cortes num braço. 

Na altura, num "esforço de pre-
venção", a PSP divulgou alguns 
"procedimentos de segurança em 
ambiente digital". dirigidos a pais 
e responsáveis legais por crianças 
e jovens, tais como o reforço da 
supervisão e monitorização da 
atividade dos filhos na Internet e 
nas redes sociais. 

A 14 de maio o jogo fez a pri-
meira vítima mortal em Portugal. 
Uma jovem de 14 anos suicidou-
-se na linha férrea em Braço de 
Prata, Lisboa. De acordo com o 
programa da RTP Sexta à 9, a ra-
pariga suicidou-se e a autópsia 
mostrou sinais de automutilação 
compatíveis com os do jogo. 

A 16 de maio, as CPC1 recebe-
ram indicações sobre como lidar 
com casos relacionados com o 
jogo, passando a ter de os remeter 
para o DCIAP. O IN tentou ainda 
junto da PGR perceber o número 
de casos que envolvem adultos e 
que também são catalogados 
como incitamento ao suicídio ten-
do como pano de fundo o referido 
"jogo". mas tais dados não foram 
fornecidos. • 



  Tiragem: 64316

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 70507690 20-07-2017

28/04/2017 
Certa num braço 

Um adolescente com 15 anos, de 
Sines, foi transportado para o hos-

pital de Setúbal depois de ter "de-
senhado" uma baleia num braço 
com um objeto cortante. O caso foi 
conhecido no fim de abril mas 
deu-se no início do mês, sem data 
concretamente apurada. 

► Um homem de 23 anos foi deti-
do, terça-feira, no Rio de Janeiro, 
por ser um dos organizadores do 
jogo Baleia Azul. Matheus Silva 
foi preso pela Policia na favela 
Nova Era, em Nova Iguaçu, du-
rante uma operação que decorreu 
também em Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe. 
Dezenas de telemóveis é compu-
tadores foram apreendidos em 
todos os estados. As autoridades 
vão agora analisar o material e 
esperam identificar outros orga-
nizadores do jogo. Matheus Silva 
confessou ter angariado 30 víti-
mas para o jogo. Irá responder 
por crimes de associação crimi-
nosa, tentativa de homicídio e 
agressão à integridade física. 
Desde novembro de 2016 que Fi-
lipp Budeykin, um jovem russo 
com 21 anos, tido como um dos 
mentores do fenómeno e suspeito 
de ter arrastado 15 Jovens e crian-
ças para o suicídio, está interna-
do num hospital psiquiátrico de 
São Petersburgo. Dizia que estava 
a "limpar a sociedade". 

02/05/2017 02/05/2017 
Três inquéritos abertos Mãe de amiga denuncia 

O Ministério Público, antes da deci- Uma menor, de 15 anos, residente 

são de entregar ao OCIAP todos os em Matosinhos, foi internada no 

processos da Baleia Azul, dizia ter Hospital de São João com cortes 

em curso três inquéritos, nas co- alegadamente provocados num 
marcas de Setúbal, Portalegre e desafio do jogo online Baleia Azul. 

Faro. Em causa está um crime de A participação do caso foi feita à 
incentivo ao suicídio, punido com PSP pela mãe de uma amiga da 

pena de prisão de um a cinco anos. adolescente. 

P&R: 
Qual é o objetivo? Quem são os mentores? 
• 0 propósito final é levar os jo- •  São os jogadores mais expe- 
gadores a cometerem suicídio. rientes que aliciam, acompa- 

nham, coagem e ameaçam os 
Onde se joga? jogadores mais recentes até ao 
e Nas redes sociais, mais espe- desafio final. 
cificamente em grupos ou con- 
versas fechadas. Quais são os desafios? 

• Todos consistem em atos de 
Quem joga? violência física e psicológica 
• Os mais jovens: desde a adoles- praticados pelos próprios joga- 
cência ao início da idade adulta. dores sob a coação dos mento- 

res. O desafio final é a morte por 
suicídio. 

É possível desistir? 
Quem tentar desistir do jogo 

sofre ameaças. 

cinco dos 50 desafios 

"Corta o braço com uma lamina, três cortes grandes, mas é pre-
ciso ser sobre as veias e o corte não precisa de ser muito profun-
do, envia a foto para o mentor, e seguirás para o próximo nível." 

"Na tua rede social, escreve Iti_am_whale" no teu estado 
do VKontakte (rede social russa) ou no Facebook. 
O texto significa "Eu sou uma balela." 

"Assiste a filmes de terror e pslcadéllcos às 4.20 da manhã, 
mas não pode ser qualquer filme, o mentor indicará, 
lembrando que ele fará perguntas sobre as cenas, pois ele 
quer saber realmente se os viste." 

"Ouve as músicas que os 
mentores te enviarem." 

"Com uma navalha, escreve a sigla F57 na palma 
da mão e, em seguida, envia uma foto. 

• Perda do interesse nas atividades habituais e nas pessoas;  publicar 
imagens de baixa autoestima nas redes sociais. 
e  Mudanças nos hábitos de sono e hábitos alimentares, irritabilidade, 
crises de raiva e bullying. 
e Interesse anormal por filmes de terror, preocupação com a temática 
da morte e violência. 

conselhos da P5P 

1. Reforçar a supervisão e monitorização da atividade das crianças e 
jovens na Internet e redes sociais. 

Z. Alertar as crianças sobre os riscos de adicionar desconhecidos e re-
comendar que apenas a família, amigos e pessoas da escola façam 
parte da lista de amizades na rede. 

3. Incentivar o diálogo e o debate no seio da familia sobre os assuntos 
relacionados com a segurança, perigos e privacidade na Internet. 

4. Caso haja alguma suspeita, os pais devem dirigir-se à esquadra 
mais próxima e efetuar uma denúncia relatando todos os factos. 

05/05/2017 
Ameaças por telemóvel 

Uma adolescente de 13 anos, re-
sidente em Almada, contou a um 
familiar que que recebia mensa-
gens e ameaças através do tele-
móvel pelo "curador" do jogo Ba-
leia Azul. Nessa altura, a jovem 
apresentava um corte desde o 
pulso até ao cotovelo 

DEPOIMENTO  Uma jovem ucrania-
na com 18 anos explicou, em maio, 
ao programa "Sexta às 9", da RTP, 
que tentou pôr fim à vida 
através do jogo Baleia Azul 
"por falta de carinho". 
Na madrugada de 27 de 
abril. Irina Kornutyi 
tentou o suicídio em 
Albufeira, quando se 
atirou de um viaduto 
junto à estação ferroviá-
ria de Ferreiras e esteve in-
ternada durante cerca de um mês 
no Hospital de Faro. A filha de imi-
grantes ucranianos diz ter decidi-
do acabar com a vida porque tinha 
baixa autoestima. "Tinha discus-
sões com a minha mãe todos os 

flash: 

"Vítimas são 
na maioria 
raparigas entre 
os 12 e 14 anos" 
É possível traçar o perfil do 
jogador da Baleia Azul? 
Sim, são na sua maioria raparigas 
na fase inicial da puberdade. entre 
os 12 e 14 anos, com problemas 
afetivos no lar e de integração na 
escola Não é por acaso que o 
curador, aquela pessoa do outro 
lado da linha que controla os seus 
passos e o cumprimento dos ditos 
níveis, é um homem a quem as 
raparigas tentam agradar. Para elas. 
naquele momento, faz sentido. 

Quais os sinais que devem 
despertar um alerta? 
Os Jovens que normalmente  

dias, isolava-me, pensava que ti-
nha perdido os meus amigos para 
sempre", revelou. Irina diz que 

cumpriu apenas as três pri-
meiras etapas do desafio, 

gravando com uma faca 
a palavra "sim" numa 
perna e a expressão 
"F57" na palma da 
mão, bem como a as-

sistir a filmes de terror 
às quatro horas da ma- 

drugada. 
A jovem conta que, depois dis-

so, quis sair do jogo, mas que o cu-
rador, um "brasileiro", ameaçou-
-a, admitindo ter conhecimento 
dos seus contactos, da morada, do 
telefone e do nome dos pais. • 

Ana Vasconcelos 
Pedopyquidtrd 

aderem a estes impulsos e 
excitações perturbantes têm, na 
sua grande maioria, dificuldades 
de empada e um sentimento 
enorme de rejeição. São 
normalmente postos à margem 
dos grupos, o que os leva a recorrer 
a estes comportamentos 
desviantes. Basicamente, são 
jovens a quem falta um rumo na 
vida e estão numa depressão 
enorme, só que esta é uma 
depressão que os leva a que não 
fiquem parados, mas a agir perante 
o sofrimento através da entrada 
neste jogo e consumo precoce de 
álcool e droga. Estes são vistos 
como hiperativos e, em idade 
adulta, têm tendência para 
desenvolver hipolaridade. 

Que soluções há para parar novas 
baleias azuis? 
Estes desafios nascem nas redes 
sociais e, até que haja forma de as 
fiscalizar, é impossível travar a 
emergência de baleias azuis. Os 
pais destes jovens normalmente 
não estão a par do que se passa 
nem acompanham o seu dia a dia. 
daí os problemas afetivos. Devem 
redobrar a atenção em relação aos 
filhos para que não tenham a 
necessidade de ir procurar atenção 
dos adultos em jogos como a baleia 
azul. 

Quais são as regras? 
• Os novos participantes são 
desafiados por elementos mais 
seniores do jogo a cumprir um 
conjunto de 50 desafios diários. 

1 

3 

4 
5 

"Falta de carinho" 
levou-a para o abismo 


