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FAMÍLIA Perfil exigido por interessados – menina, branca e com até três anos – dificulta processo

Adoção de maiores de 10
anos é foco de campanha
A adoção de crianças de até
10 anos de idade tem au-
mentado, mas o mesmo
não acontece com aquelas
acima dessa faixa etária e
adolescentes, que assim
acabam se enquadrando no
perfil das chamadas ado-
ções tardias. Para buscar

mudar essa realidade, será
lançada esta semana cam-
panha que visa sensibilizar
a sociedade para atentar
para aqueles de idade mais
avançada. A iniciativa é do
Tribunal de Justiça da Ba-
hia (TJ-BA), em parceria
com o Ministério Público

da Bahia (MP-BA), aprovei-
tando a passagem, na pró-
xima quinta-feira (25), do
Dia Nacional da Adoção. O
número de pretendentes
(pais e mães) à adoção na
Bahia hoje é quase cinco
vezes superior ao de crian-
ças disponíveis e em busca

de um lar, mas a conta não
fecha devido às exigências
de perfil feitas pelos inte-
ressados. A TARDE reuniu
histórias de famílias que já
optaram por acolher filhos
mais velhos, para que sir-
vam de incentivo a atos de
amor semelhantes. A4

“Deem uma
chance para
essas crianças”
SALOMÃO RESEDÁ, desembargador
e coordenador da Infância e
Juventude no TJ-BA

BAHIA
Tricolor só empata com
Goiás e volta a frustrar
torcida na Fonte Nova B7

Olga Leiria / Ag. A TARDE

SUSTENTABILIDADE

Empresas
baianas
investem
em práticas
de ESG
Empreendimentos baianos
têm se atentado às práticas
de ESG – Governança Socioe-
conômica e Ambiental para
atender ao mercado consu-
midor, que cada vez mais se
preocupa com o consumo
consciente e se diz disposto
a pagar mais por ele. B3

REUNIÃO DO G7

Lula defende
reforma do
Conselho de
Segurança
da ONU
Em discurso durante sessão
detrabalhodoG7,emHiroshi-
ma,noJapão,opresidenteLuiz
Inácio Lula da Silva criticou a
formação de ‘blocos antagô-
nicos’ e defendeu a reforma
no Conselho de Segurança da
ONU para a inclusão de novos
membros permanentes. A7

ARQUITETURA

Pavilhão do
Brasil vence o
Leão de Ouro
da Bienal
de Veneza
O Pavilhão do Brasil na Bienal
de Arquitetura de Veneza ga-
nhou o Leão de Ouro de Me-
lhor Participação Nacional. A
conquista, registrada pela pri-
meira vez na história, foi para
a exposição “Terra”. O Minis-
tério da Cultura investiu R$ 1,5
milhão na mostra. B2

CINEMA
A TARDE visita
set do longa de
ficção Jardim
do Silêncio C1

ÂNGELA GUIMARÃES
“Dandara é uma das
heroínas pelo fim
da escravidão” A3

GILDECI DE O. LEITE
“Letristas de hoje
poderiam aprender
com Rita Lee” A2
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

OPINIÃO \ LEITOR

“Até ao se aposentar
o trabalhador é
humilhado” A2
CARLOS QUINTELA

FECHAMENTO: 21H22

HISTÓRIA
Os 100 anos
da avenida
da heroína
Joana
Angélica 1/2

SAÚDE ANIMAL
Remédios
manipulados
facilitam
tratamentos B4

ABRE ASPAS
Psicólogo Lucas
Freire fala das
táticas contra
o estresse 3

ANOTA BAHIA
O êxito do 1º
Congresso
de Direito e
Sustentabilidade C2

Marco Mandini / Divulgação

Fabricio Boliveira é o
protagonista do filme

MUNDIAL SUB-20
Brasil inicia hoje
caminhada rumo
ao penta B8

Olga Leiria / Ag. A TARDE

A hoje centenária
avenida tem
comércio pulsante

Bahia saiu na
frente, mas
levou empate em
grande vacilo


