Notícias

Conversando Sobre Adoção de abril contou
a história de um encontro com a família
biológica
No “Conversando sobre adoção” de abril, evento mensal organizado pelo
Grupo de Apoio à Adoção Acalanto Sergipe, tivemos a presença de Karina
Drummond, que compartilhou sua história de adoção e a busca pela família
biológica. A moça, que cresceu sabendo que era filha por adoção, destacou a
importância de uma relação entre pais e filhos baseada na verdade, além de
ressaltar que o amor é o maior ingrediente dessa relação. Após compartilhar
sua experiência, Karina deu um conselho aos pais por adoção que estavam
presentes: “Não tenham medo de apoiarem seus filhos na busca pela família de
origem, pois depois de conhecer a minha família biológica, vi que o amor que
sentia por meus pais adotivos aumentou ainda mais!”
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Projeto Acalanto Sergipe recebe novos
voluntários
Na manhã do dia 14 de abril, foi realizado mais um curso de novos
voluntários do Acalanto Sergipe. Durante o curso, os novatos do grupo
de apoio conheceram a história do Acalanto, bem como as atividades
até então realizadas e as que virão a acontecer ao longo do ano. Também
foram compartilhados conhecimentos a respeito do trabalho voluntário
e das questões jurídicas que envolvem a adoção.
Ao final do curso era perceptível a disposição e animação dos 20 novos
voluntários para contribuir não só com o Acalanto, mas com a nossa
principal causa: a de garantir o direito de todas as crianças terem uma
família.
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Acalanto Sergipe grava vídeo institucional
em parceria com o curso de Comunicação
Social da Universidade Tiradentes
Entre os parceiros do Acalanto Sergipe, a Universidade Tiradentes sempre tem
marcando presença. Além do projeto de extensão junto ao curso de psicologia,
Pré-Natal da Adoção, curso teórico vivencial voltado aos pretendentes à adoção,
em abril deste ano, um novo produto da parceria formalizada em 2017 foi
concluído com sucesso.
Dessa vez foi a equipe do Complexo de Comunicação Social da Unit que
confeccionou um lindo vídeo com informações sobre o Grupo de Apoio à
Adoção e depoimentos de pretendentes e famílias por adoção. O intuito da
produção desse vídeo seria a sua utilização em eventos específicos, com o
objetivo de divulgar o tema.
O vídeo foi gravado durante o Conversando sobre Adoção do mês de abril e teve
a participação dos voluntários que integram o grupo. Cada um dos participantes
contou a sua relação e experiência com a adoção, demonstrando o quanto
este ato mudou a sua vida e também ressaltou a importância do Acalanto em
todo esse processo.
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Seleção de estudantes para o Acalantinho
foi realizada na Universidade Tiradentes
Durante todos os Conversando sobre Adoção há um espaço voltado para as
crianças, o Acalantinho, coordenado pela psicóloga Roberta Gois com a ajuda
de outros voluntários. O objetivo principal é trabalhar a atitude adotiva com
as crianças, enquanto seus pais assistem às palestras dos encontros mensais
organizados pelo Acalanto. Buscando ampliar a atuação do mesmo, observou-se
a necessidade da presença de mais pessoas que pudessem contribuir para o
desenvolvimento das atividades.
Então nasce mais uma parceria com a Diretoria de Extensão da Universidade
Tiradentes, transformando o Acalantinho em um novo projeto de extensão da
universidade, contando com a participação dos alunos do curso de Psicologia.
Assim, durante o mês de maio, foi realizado um processo seletivo com
os estudantes inscritos e aqueles selecionados começaram a participar do
Acalatinho a partir do mês de junho.
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Aplicativo de adoção é lançado em
comemoração ao Dia Nacional da Adoção
É assim que muitas crianças e adolescentes em condições de adoção se encontram
hoje em dia: invisíveis. E se déssemos mais uma chance a eles e os tornássemos
visíveis por meio de uma plataforma inovadora? Essa é a pergunta presente no
vídeo de divulgação do Projeto A.dot, que tem como objetivo permitir que crianças
e adolescentes aptos para adoção, mas que ainda não encontraram uma família,
possam ser conhecidos por aqueles que estão habilitados para adotar.
Fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Paraná, por meio da
Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná e do Conselho de Supervisão dos
Juízos da Infância e da Juventude (CONSIJ-PR), do Grupo de Apoio Adoção
Consciente (GAACO) e da Agência Blablu.ag, o aplicativo busca possibilitar que os
pretendentes habilitados conheçam as crianças em condições de serem adotadas,
mesmo que estas apresentem um perfil diferente daquele inicialmente pretendido
pela maioria dos futuros pais e mães. A maneira encontrada para dar visibilidade a
elas? Fotos e vídeos gravados por voluntários selecionados e capacitados, em que
as crianças e adolescentes irão narrar suas histórias e expor suas expectativas.
Para acessar, é preciso baixar o aplicativo (que poderá ser baixado na Google Play
Store e, no próximo mês, também a Apple Store) e estar habilitado no Cadastro
Nacional de Adoção. Mais informações no site: www.adot.org.br
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Conversando Sobre Adoção de maio fez
parte da programação especial do Shopping
Jardins
Maio é o mês da adoção, mas nele também é celebrado o dia das mães. Em homenagem
a essas datas importantes, o Shopping Jardins montou uma programação especial para
comemorar. E, é claro, que o Acalanto Sergipe não ficou de fora.
Na tarde do dia 5 de maio, a advogada Ana Paula Araújo e a psicóloga Adriana
Teixeira, ambas voluntárias do grupo, participaram de um bate-papo especial sobre
adoção. O evento aconteceu em uma área interna do shopping, onde normalmente
ocorrem eventos e exposições, e apesar do desafio que é um bate papo no meio de um
local tão movimentado, nossas palestrantes conseguiram cumprir o objetivo e tratar
desse tema tão importante.
O Acalantinho, um espaço presente
em todos os encontros mensais do
Acalanto, também marcou presença
no evento. O Shopping Jardins,
carinhosamente, reservou uma área
para recepcionar as crianças do
Acalantinho, de forma que pudessem
participar de atividades organizadas
pelos nossos voluntários, enquanto
os pais participavam do bate-papo.
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três lados de uma adoção: a família de nascimento, a família adotiva e a criança. Para
isso, ela compartilhou um pouco da sua experiência profissional com relação
à adoção e também muito do que se tem estudado e escrito sobre as questões
relacionadas ao tema.
A última palestra foi de Célia Vieira, presidente do Acalanto Sergipe, que falou
sobre o papel e as frentes de atuação de um Grupo de Apoio à Adoção. A psicóloga
também apresentou o Acalanto ao contar a história do grupo e compartilhar tudo
o que tem sido desenvolvido. Além disso, foram apresentados alguns dados em
relação à adoção e os perfis tão desejados pelos pretendentes.

Adoção foi tema do II Fórum da Loja
Maçônica Cotinguiba
Abrindo a programação dos eventos comemorativos ao mês da adoção, o
Acalanto Sergipe teve a oportunidade de participar de um evento organizado
pela Loja Maçônica Cotinguiba. Com o título “Adoção, já pensou sobre isso?”,
o evento foi aberto ao público e buscou apresentar, principalmente para os
estudantes presentes e demais interessados em adoção, alguns aspectos que
são importantes quando tratamos desse tema.
O Fórum aconteceu na noite do dia 3, em um dos auditórios da Universidade
Tiradentes e contou com três palestras: a primeira, do juiz Haroldo Luiz Rigo da
Silva; a segunda da psicóloga Marlizete Maldonato; e por fim, a palestra conduzida
pela Presidente do Acalanto Sergipe, Célia Vieira.
Haroldo Luiz da Silva, atualmente juiz no município de Pacatuba e membro da
Comissão Técnica da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da
Juventude (Abraminj), falou sobre os aspectos jurídicos da adoção.
A Dra. Marlizete Maldonado é professora da Unit e está à frente de um projeto de
extensão que o curso de psicologia desenvolve junto com o Acalanto, o Pré-Natal
da Adoção. Em sua palestra, ela falou sobre o triângulo da adoção que representa os
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Antes da última palestra, foi exibido
um vídeo do Acalanto Sergipe, fruto da
parceria junto à Diretoria de Extensão
e o curso de Comunicação Social da
Unit. O vídeo, que foi gravado com o
intuito de ser utilizado em eventos sobre
adoção, foi exibido pela primeira vez no
fórum e ajudou a enriquecer a palestra de
Célia. Muitos puderam entender um
pouco mais sobre a importância da
adoção e do grupo para os voluntários
que dele participam e que estavam,
de certa forma, representando muitas
outras famílias e filhos por adoção que se sentiram abraçados pelo Acalanto.
Para finalizar o fórum, houve uma
mesa redonda para tirar dúvidas e
debater sobre os temas abordados no
evento, composta pelos palestrantes
da noite e mediada pelo jornalista
Luiz Eduardo Costa.
O fórum promovido pela loja
maçônica foi um dos primeiros
eventos em homenagem ao Dia
Nacional da Adoção, comemorado
no mês de maio.
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No momento do credenciamento, todos os participantes receberam um kit composto
pela camisa do evento, o número de peito e um chip, o qual era compartilhado entre
os integrantes da equipe durante o revezamento e possibilitava que, ao final do evento,
pudessem acompanhar o seu desenvolvimento. Todos também receberam uma medalha
de participação, entregue pelos voluntários do Acalanto ao final do percurso.
Integrantes de clubes de corrida participaram
do Treino Vip. Aline Rabelo, do Lívia Team,
assim que conheceu a causa defendida pelo
Acalanto, formou uma equipe com amigas e
participou do revezamento. “Tá sendo muito
bom participar, porque correr faz muito bem
e correr por uma boa causa é melhor ainda”,
contou.

Acalanto Sergipe realiza o Treino Vip pela
Adoção em homenagem ao Dia Nacional da
Adoção
No dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. A data foi escolhida em
1996 pelos representes dos 14 grupos de apoio à adoção que existiam no país e, seis
anos depois, foi instituída pela Lei nº 10.447, tornando-a oficial. Desde então, a data é
comemorada em todo o país pelos militantes da causa, para celebrar e refletir sobre a
adoção de crianças e adolescentes.
Em Sergipe, além das programações organizadas pelo Shopping Jardins e a Loja
Maçônica Cotinguiba, aconteceu o Treino Vip pela Adoção, uma ação idealizada pelo
Acalanto Sergipe e que se tornou possível graças ao apoio de vários parceiros, com
destaque para a Conceito Soluções Esportivas e o Livia Team, que não mediram
esforços para que o treino fosse um sucesso!
O evento aconteceu na manhã do dia 20 de maio, no Parque da Sementeira. O Treino
foi composto por duas modalidades: o revezamento, em que equipes formadas por
quatro pessoas, percorreram 8 quilômetros; e para aqueles que não gostam de correr,
uma caminhada de 2 quilômetros. Não se tratava de uma competição, mas sim uma
forma de aliar uma prática esportiva e de lazer a um momento de reflexão sobre a
adoção.
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Mas também tinham aqueles que desejavam
apenas apoiar a causa. É o caso de Milena
Macena, que já foi voluntária do grupo e fez
questão de vestir a camisa do evento. Ela
optou por caminhar os dois quilômetros. Já com sua medalha pendurada no pescoço,
falou da importância do trabalho desenvolvido pelo Acalanto e de participar de um
evento como este. “É uma causa muito importante, porque luta pelas famílias, pra que
toda criança tenha uma família e um lar. Eu acho realmente que é isso que a sociedade
tá precisando, de um projeto desse jeito”.
Além da entrega das medalhas, ao final do Treino, houve um sorteio de brindes doados
por apoiadores do evento, seguido de um show bastante animado da cantora Karina
Lelis.
Algumas crianças participaram do
evento junto com seus pais, também
brincando no espaço kids. Assim
como acontece em todos os eventos
organizados pelo Grupo de Apoio à
Adoção, o Acalantinho estava lá. Os
voluntários, juntamente com uma
recreadora, desenvolveram atividades
com as crianças para que seus pais
pudessem participar do evento
tranquilamente.
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Dia de Marinha: uma tarde de lazer para as
crianças acolhidas
Para comemorar a semana da adoção, a Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ)
organizou a segunda edição do Projeto Encontros, um evento voltado para as crianças que
hoje se encontram nas instituições de acolhimento. “Dia de Marinha” foi uma tarde de
lazer, em que as crianças puderam se divertir e conhecer a Capitania dos Portos. Mas esta
também foi uma tarde bastante importante para os voluntários do Acalanto Sergipe,
pretendentes a adoção e padrinhos do programa de apadrinhamento organizado
pela CIJ, pois puderam compartilhar este momento de lazer com as crianças e, para
os pretendentes, foi a oportunidade de conhecer aqueles que podem vir a ser seus
filhos.
No evento estavam presentes 71 crianças de 10 instituições de acolhimento de Aracaju,
São Cristóvão, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro. A programação começou às 14h,
na quadra da Capitania dos Portos. Além das atividades organizadas pelos oficiais da
marinha como basquete, futebol e a mesa de ping pong, tinha também um pula-pula
e castelo inflável. As crianças aproveitaram bastante este espaço, dando uma pausa na
brincadeira apenas no momento em que o Grupo Los Apolos se apresentou com suas
palhaçadas, acrobacias e malabares – tendo até mesmo a participação de algumas das
crianças neste momento.
Mas não foram só as atividades na quadra. A experiência mais emocionante da tarde talvez
tenha sido o passeio de catamarã pelo Rio Sergipe, na companhia dos oficiais da marinha.
Divididas em dois grupos e acompanhados também pelos voluntários, vivenciaram essa
experiência de um passeio de barco. E, ao final da tarde, puderam ver a bandeira ser
estiada ao som de apitos.
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Adoção para mim é um reencontro. É a possibilidade de trazer de volta quem
estava separado por laços de sangue, território ou classe social. Assim como em
um parto do ventre, o parto do coração traz suas felicidades, encantamentos e
nos deixa extasiados. Mas os dois da mesma forma nos trazem desafios, dúvidas,
medos, acertos e erros durante o processo de criação desse ser que voltou ao nosso
ninho. Mas se pararmos para pensar o quanto isso é maravilhoso e enriquecedor,
nos damos conta de como não podemos mais viver sem esses seres, que vieram
pôr nossas vidas de pernas pro ar. Há dias em que sou a melhor mãe do mundo,
parece que tudo conspira para dar certo. Já outro me descabelo e me sinto a pior
de todas, faz parte. O importante é nos adotarmos todos os dias e nos permitirmos
viver esse reencontro de erros e acertos sempre com o melhor que há em nós.

Tatiene Lima

mãe por adoção e voluntária do Acalanto Sergipe

Minha história com a adoção começou bem cedo. Já na infância eu sempre
falava que iria adotar um bebê, apesar de não ter nenhuma referência de
adoção na família. Mas o tempo passou, me casei e a ideia de ter filho biológico
surgiu, contudo engravidar nunca foi um desejo, mas fui deixando acontecer.
E então, após anos de casados, não aconteceu a gravidez. Assim teve início a
minha verdadeira história com a adoção. Busca por informações, quebra de
paradigmas e preconceitos, convencer o marido e enfim, o cadastro e habilitação.
Cada momento era uma emoção, um medo, uma angústia. Foram anos de espera,
muitas frustrações e momentos de desesperança. Mas não desisti, e um dia, sem
esperar, minha Florzinha chegou em casa e nossas vidas se encheram de alegria,
de amor e gratidão por Deus ter me permitido ser mãe dessa criança tão linda,
amorosa e feliz, que hoje está com 5 anos.

Érika Fernandes

mãe por adoção e voluntária do Acalanto Sergipe
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Dica do mês

Você sabia que o Acalanto Sergipe agora
tem um cantinho reservado para melhor
atendê-los?
Isso mesmo! É um sonho acalantado que aos poucos se concretiza. Um espaço
onde poderemos acolher de forma mais individualizada e que proporcionará
uma melhor estrutura para desenvolvimento de nossas atividades. Agende seu
horário e venha nos conhecer!

Nino e a casa dos meninos invisíveis, de Sávio
Bittencourt, é um livro que traz uma reflexão
importante e necessária sobre crianças acolhidas
e a visibilidade dada a elas. Através de Nino, um
menino que vive na colorida Rua Margarida,
o livro tenta mostrar como as casas lares (ou a
casa dos meninos invisíveis) e seus moradores,
mesmo estando bem próximos de nós, ainda
não são visíveis para boa parte da sociedade.
Com uma linguagem infantil, a intenção do
livro é tornar estar crianças visíveis não só para
os personagens da historinha, mas também
para aqueles que o leem.

Aniversariantes Acalanto
01/06 - Ethel Lacrose
07/06 - Gilcéa Andrade
11/06 - Josie Barbosa
14/06 - Tatiene Lima
17/06 - Luís Henrique Machado
29/06 - Ana Paula Araújo
08/07 - Silvia Dantas
15/07 - Maria do Carmo Santos
18/07 - Edilene Mota
22/07 - Fernanda Nascimento
23/07 - Nivaldo Vieira e Kalina Fernandes

www.acalantosergipe.org.br
(79) 999687355
contato@acalantosergipe.org.br
Jornalista Responsável: Yasmin de Freitas Anjos
Revisoras: Célia Vieira e Rosa Márcia Machado
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