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DE:

POR:

6,29

REFRIGERANTE 
COCA-COLA - 3L

7,98

DE:

POR:

9,98

ARROZ TIPO 1 CAMIL

12,85

DE:

POR:

0,97

ALHO FRESCO 
A CADA 100GDE:

POR:

1,97

MELÃO ORANGE/
CANTALOUPE/AMARELO 
KG

3,98 1,98

MELANCIA BABY

1,97
KG

ACHOCOLATADO EM PÓ 
NESCAU/NESCAU 2.0

4,98
400G

CERVEJA 
BAVARIA

1,89
473ML

PONTA DE PEITO 
SEM OSSO BOVINA

14,95
PEÇA
PEDAÇO
KG

DE:

POR:

14,95

FRALDINHA BOVINA -
PEÇA/CRYOVAC/KG

19,95

LASANHA AURORA

8,85
TIPOS 
650G

CAFÉ EM 
PÓ CAFÉ PELÉ

7,98
TIPOS 
500G

LEITE 
CONDENSADO 
ITAMBÉ

3,79
LATA 
395G

FEIJÃO 
CARIOCA 
ROSALITO

3,29
1KG

BATATA PALITO 
AURORA

4,95
400G

Ofertas válidas para Bauru, somente para 14/10/2017 ou enquanto durarem os estoques.

cheques para 
clientes cadastrados

01/12
sem juros

20/01
com juros BEBA COM MODERAÇÃOÉ PROIBIDA A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE IDADE. NÃO ESQUEÇA SUA EMBALAGEM REUTILIZÁVELO MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: Após 6 (seis) meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.

OFERTAS INCRÍVEIS COM  
ATÉ 50% DE DESCONTO

Número representa crianças e adolescentes; para pretendentes que optam pela adoção tardia, tempo de espera na fila pode ser significativamente reduzido

Jociara Araújo, 
psicopedagoga: 
“Ser pai ou 
mãe deve ser 
uma realização 
incondicional e não 
o preenchimento 
de necessidades 
emocionais” 

Aceituno Jr.

Concretizar o sonho 
da paternidade por 
meio da adoção pode 

ser um processo lento para 
quem tem predileção por 
crianças com pouca idade. 
Mas, para os pretendentes 
que abrem mão deste cri-
tério, o caminho para supe-
rar trâmites e concepções 
preestabelecidas acaba sen-
do muito mais rápido.

Segundo dados do Fó-
rum, a totalidade das dez 
crianças com condições de 
ganhar uma família adotiva 
em Bauru possui mais de 11 
anos de idade, sendo quatro 
com faixa etária superior a 
15 anos. Destas, sete são me-
ninas e três, meninos.

Do outro lado desta rea-
lidade, está um universo de 
115 pretendentes, entre ca-
sais e pessoas solteiras. A 
grande maioria é formada 
por casais heterossexuais, 
mas casais homoafetivos, 
mulheres e até mesmo ho-
mens sem parceiros estão 
na lista de interessados em 
imergir na experiência de 
amar e educar seres huma-
nos para o mundo.

ZERO A TRÊS ANOS
“A maioria ainda opta por 

crianças de zero a três anos, 
brancas, saudáveis e do sexo 
feminino”, informa o Fórum, 
em nota, salientando que a 
exigência destas caracterís-
ticas está fundamentalmente 
associada ao tempo de es-
pera na fila de adoção. “Já 
tivemos pretendentes que 
aguardaram por mais de seis 

anos e outros que adotaram 
após meses de inserção no 
cadastro”, acrescenta.

Outra dificuldade ocor-
re quando as crianças pos-
suem irmãos também abri-
gados, já que, quando há 
vínculo afetivo entre eles, 
a prioridade é mantê-los 
na mesma família. “Atual-
mente, são poucos os pre-
tendentes que optam pela 
adoção de grupo de irmãos 
e, quando o fazem, limitam 
a duas crianças”, acrescen-
ta o Fórum.

ADOÇÃO TARDIA
Coordenadora técnica da 

Associação Regional Flor 
de Liz - entidade que pres-
ta atendimento psicossocial 
de pretendentes e crianças 
candidatas à adoção por 
encaminhamento do Fórum 
-, a cientista social e psico-
pedagoga Joaciara Marcélia 
Moraes Alves de Araújo ex-
plica que, ainda que dentro 
de um processo cheio de re-
sistências, muitas pessoas 
acabam superando suas 
barreiras internas e mudan-
do suas escolhas.

“Temos trabalhado mui-

to o tema da adoção tardia 
e tivemos alguns interessa-
dos que entenderam que ser 
pai ou mãe deve ser uma 
realização incondicional e 
não o mero preenchimento 
de necessidades emocio-
nais. Mas este amadureci-
mento é bastante lento”, 
observa. Ainda de acordo 
com Joaciara, nos casos de 
adoção tardia, o percentual 
de sucesso no processo de 
adoção tem sido significa-
tivamente elevado.

Normalmente, a partir 
da primeira aproximação 
entre a criança e os preten-
dentes, o período de adapta-
ção pode durar de um a seis 
meses, sob monitoramento 
do Judiciário. Quando a 
criança já é mais crescida, 
são estabelecidos períodos 
de visita no abrigo, até ela 
começar a passar finais de 
semana com a nova família 
e criar um vínculo que jus-
tifique a efetiva adoção.

CRITÉRIOS BÁSICOS
Como critério básico 

para conseguir adotar uma 
criança, segundo o Fórum, 
está a disponibilidade afe-
tiva e emocional para cui-
dar dela e estrutura familiar 
adequada - mesmo que a 
pessoa seja solteira, viúva 
ou divorciada e com poucos 
recursos financeiros. “Não 
importa o estado civil, des-
de que sejam maiores de 18 
anos, com diferença míni-
ma de 16 anos em relação 
ao adotado, e que ofereçam 
condições socioeconômicas 
estáveis, ainda que modes-
tas”, completa o órgão.

TISA MORAES

Internet/Reprodução

ELES QUEREM  
UMA FAMÍLIA

Dos dez que estão 
em busca de um lar, 
quatro têm acima de 

15 anos; são sete 
meninas e três garotos

Semana de Segurança Alimentar 
e Nutricional começa na segunda

A Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria do 
Bem-Estar Social (Se-

bes), e o Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável (Com-
sea) realizam nesta segunda-
feira a abertura da 6.ª Semana 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional de Bauru.

O lançamento oficial será 
às 13h, no Auditório E2 da 
Universidade do Sagrado 

Objetivo é envolver 
instituições que 
trabalham na área; 
abertura será às 13h

Coração (USC), que fica na 
rua Irmã Arminda, 10-50.

O objetivo da Semana é 
envolver diversas institui-
ções que trabalham na pro-
moção de segurança alimen-
tar e nutricional e que atuam 
na defesa do Direito Huma-
no à Alimentação Adequada 
(DHAA) de forma sustentá-
vel e permanente.

O tema definido pela 
Organização das Nações 
Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) neste 
ano é: “Mude o futuro da 
migração. Investir na segu-
rança alimentar e no desen-
volvimento rural”.

Apesar da abertura da 

Semana ser no dia 16, as 
atividades começaram nes-
ta quinta-feira, com a Fei-
ra de Orgânicos no Sesc. A 
programação completa, que 
conta com diversas pales-
tras, pode ser conferida no 
www.bauru.sp.gov.br.

Tema
‘Mude o futuro da 

migração. Investir na 
segurança alimentar e no 
desenvolvimento rural’

Dez sonham com adoção em Bauru 


