IMPORTANTE

Camaragibe, 29 de agosto de 2018.

Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Desafio da 'Boneca Momo' ameaça jovens em mensagens no WhatsApp.
Um desafio que leva a pessoa ao sufocamento, chamado de "Boneca Momo", tem circulado
no aplicativo de mensagens WhatsApp. No Recife, o jogo já fez uma vítima fatal: uma criança de 9
anos foi encontrada pelos pais, enforcada em uma árvore, no quintal de sua casa, localizada no
bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade.
O jogo, que é parecido com o da Baleia Azul, pede para que o usuário adicione um número
no WhatsApp. A partir disso, segundo a Polícia Federal (PF), as crianças e adolescentes começam a
receber desafios e ameaças. A imagem usada como perfil se trata de uma escultura japonesa
exposta em Tóquio, no Japão. Especialistas afirmam que dois dos números vinculados a Momo são
originários da Colômbia e do México. A PF disse ainda que os perfis originais foram excluídos, mas
ainda há pessoas propagando o jogo.
(https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2018/08/23/boneca-momo-especialistas-dao-dicas-de-segurancapara-pais-e-jovens-352085.php)

Para a psiquiatra especializada em Saúde Mental da Infância e Adolescência, Rackel
Eleutério, muitas famílias não percebem que as crianças estão envolvidas nessas situações e que,
por isso, há a necessidade de reforçar o diálogo com elas. “Os pais precisam ouvi-las, fazer parte do
universo delas e fortalecer a intimidade com as crianças”, diz. Antes de ser amigo de seu filho, seja
mãe e pai, afirma a psicóloga Maria Auxiliadora Borba. O diálogo vem de uma construção familiar
minimamente positiva. “Não é ser invasivo. É dizer o que pode e o que não pode. O que os filhos
fazem ou acessam deve ser prioridade número um”.
Alertamos então aos senhores/senhoras a estarem cada vez mais próximos de seus filhos e
atentos a todas as possibilidades de armadilhas virtuais.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos,

Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógica

