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           Sábado de

Em ritmo de Copa do Mundo, o 
Colégio Farroupilha, em Porto 

Alegre, recebeu nesse sábado, mais uma 
edição do projeto “Missão Diversão”. A ati-
vidade, realizada em parceria com a escola e 
o 2º Juizado da Infância e Juventude da Ca-
pital, tem como objetivo principal promover 
a interação entre casais que estão habilitados 
para adoção e crianças que buscam um lar.

Na ocasião, os casais habilitados, que 
participam do processo adotivo, puderam ter 
contato direto com crianças e adolescentes 
aptas a adoção. A dinâmica contou com a 
participação de cerca de 35 jovens, entre 7 
e 17 anos, que atualmente vivem no Abrigo 
João Paulo II.

E

Atividades integraram jovens e candidatos habilitados a adoção

Casal Douglas e Glademir conheceu o pequeno 

Douglas numa edição do Missão Diversão
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e Missão Diversão

Evento teve como temática a Copa do Mundo

Jornalista Alice Bastos Neves participou do encontro

Do quiz sobre a Copa ao chute a gol, 
todas as atividades eram realizadas com o 
auxílio dos casais, como uma integração 
entre pais e fi lhos. Ao fi nal, era possível ver 
a alegria no sorriso da dupla que vencia os 
desafi os. Ao longo dos jogos, a timidez de 
algumas crianças era superada e, entre um 
bate-papo e outro, era possível ver abraços 
e beijos.

Entre os relatos dos pais que participam 
do processo de adoção e participavam do 
“Missão Diversão”, estavam Douglas Gui-
marães e Glademir Bastians. O casal, que 
estava habilitado no programa de adoção 
há oito meses, conheceu o pequeno Douglas 
em uma das edições do evento e foi ali que 
surgiu a iniciativa de adotá-lo. “Ele nos es-
colheu, na verdade. Depois das atividades, 
nós estávamos fazendo o lanche junto e ele 
começou a fazer várias perguntas. Até que 
ele falou, porque vocês não me adotam?”, 
relata Glademir. 

A partir disso, o casal entrou com o 
processo de adoção, passou pelo período 
de convivência com o menino e, em cerca 
de três meses, conquistou a guarda. Para 
Douglas, a realização do “Missão Diver-
são” permite conhecer as crianças de forma 
mais descontraída e ele também revela que, 
agora, o casal irá iniciar mais um processo: 
o pedido de guarda da irmã biológica do 
pequeno Douglas. 

A atividade contou ainda com a partici-
pação da apresentadora do programa Globo 
Esporte, Jornalista Alice Bastos Neves, que, 
acompanhada do fi lho Martin, de três anos, 
integrou as atividades e interagiu com os 
participantes. A equipe do 2°Juizado da 
Infância e Juventude da Capital também 
participou das atividades realizadas no Co-
légio Farroupilha.

Escrivã Maurem Rocha, Juiz Marcelo Mairon, Juíza Nara Neumann 

Saraiva, Assistente social Laís Schauenberg, Psicóloga Betina Tabajaski, 

Assistente social Claudia Victollia também participaram do encontro
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