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Semana terá muitas atividades

GAA Semente
promove Semana
da Adoção em
maio em Jundiaí
Em comemoração ao Dia Nacional
da Adoção, celebrado em 25 de maio,
o Grupo de Apoio à Adoção - GAA
Semente de Jundiaí (Organização não
Governamental -, sem fins lucrativos)
em parceria com o CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente - e outros apoiadores,
realiza uma série de atividades que, este ano, tem como tema “Convivência
Familiar e Comunitária – Direito Absoluto de TODA Criança e Adolescente”.
De acordo com Ana Maria Carrara
Quaggio, Diretora Técnica do GAA
Semente, este tema foi pensado especialmente para provocar a reflexão
de toda a comunidade sobre o direito
que toda criança e adolescente tem de
viverem em família, seja ela biológica
ou adotiva. “Também para que os órgãos diretamente envolvidos com o
andamento da situação das crianças e
adolescentes acolhidos, sejam coerentes com esta premissa constitucional (prioridade absoluta), no que tange
aos prazos, recursos infindáveis e retrabalhos, para que o tempo da
criança e também do adolescente
não seja roubado, deixando-os crescerem e perderem seus sonhos e capacidades, sendo vítimas de
desproteção, em nome da proteção
integral”.
Ela destaca ainda que os prejuízos
que o acolhimento prolongado traz
para a criança e para o adolescente e
o quanto este tempo é importante para o seu desenvolvimento saudável.
“Assim, o GAA Semente, convida toda
a sociedade para participar desta semana e assuma seu papel na luta pelos direitos da criança e do
adolescente, como prioridade absoluta, seja nas ações, no orçamento e nas
políticas públicas”.
Programação
20/05 – Caminhada da Adoção –
“Todos somos filhos biológicos e adotivos” – 9 horas no Pq. da Cidade –
concentração no Jd. Japonês (aberto
ao público); 22/05 – Reunião Mensal
GAA Semente – 19 horas Palestra sobre o tema central daSemana da Adoção com Suzana Schettini,
psicóloga-terapeuta de crianças, adolescentese adultosda ANGAAD (Associação Nacional dos Grupos de
Apoio à Adoção) - Auditório Elis Regina – Complexo Argos - Av. Dr. Cavalcanti, 396 – Centro; 24/05 –
Dialogando com os universitários sobre Adoção – 19 horas - Mediadora
da Reflexão : Silmara Pincinato Silva –
Psicóloga da Vara da Infância e Juventude de Jundiaí – UNIP/Jundiaí – Av.
Armando Giassetti, 577 – Jd Shangai.;
25/05 – REDECA/CMDCA – 14h às
17h – Reflexão sobre “Os Dilemas da
Destituição do Poder Familiar”, com
Claudia Helena Julião - aberto aos profissionais da rede sócio assistenciais.

Prática de ‘bullying’ cresce
nas escolas de São Paulo
Um terço dos estudantes brasileiros já foi vítima de bullying, maioria é do sexo masculino e figura em escolas da rede privada
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ão é de hoje que a sociedade vem discutindo o
bullying. Entretanto, apesar de todos os esforços para minimizar os reflexos que esta
prática acarreta, os casos de bullying cresceram 17% no último
ano nas escolas estaduais de São
Paulo, segundo levantamento da
Secretaria de Educação. O IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas) relata que quase
um terço dos estudantes brasileiros já foi vítima de bullying, sendo
que a maioria é do sexo masculino em escolas da rede privada.
Segundo explica o Dr. Marcelo
Katayama, terapeuta do Núcleo Ser
Treinamento, bullying é um termo
da língua inglesa, usado para definir
um comportamento composto de
atitudes agressivas, verbais ou físicas, feitas de forma intencional e repetida contra uma ou mais pessoas
de um grupo definido, em um relacionamento onde há um desequilíbrio de poder entre as partes. “É
caracterizado por episódios recorrentes de agressão física, isolamento, xingamentos, danos materiais,
entre outros”,enfatiza observando

que ocorre principalmente no período da adolescência entre os 13 e
17 anos. “Esse tipo de comportamento aparece devido à uma necessidade do agressor de se sentir
importante, poderoso, popular,
muitas vezes como forma de suprir
carências ou um ambiente familiar
disfuncional”, reforça.
Ele salienta ainda que, quando
a pessoa que é perseguida não
consegue lidar com as agressões, e
interromper o ciclo de bullying, e
poderá sofrer danos físicos (decorrente das agressões físicas) e psicológicos, como distúrbios de
ansiedade, depressão, e em casos
extremos até o suicídio. Alguns desses efeitos podem ser circunstanciais, mas boa parte deles tem
reflexo também na vida adulta. “As
escolas e a sociedade de maneira
geral têm discutido o problema e a
conscientização. Boa parte dos jovens estão conversando mais, buscando informações e argumentos
para resolver esses conflitos pelo
diálogo. E isso é muito bom”.
Entretanto, Marcelo destaca
que, o bullying físico tem evoluído
para o Cyberbullying, que segundo
ele, tem um efeito muito perverso.
“Porque muitas vezes o agressor fica escondido em um perfil falso e

DR MARCELO TAKAYAMA “Pais, professores e toda sociedade deve estar atenta”

expõe a vítima para um número
muito grande de pessoas em um
espaço de tempo muito curto. A vítima não tem como dimensionar a
exposição”, explica, exemplificando
que, se alguém resolve difamar uma
pessoa dentro de uma escola de
uma forma “off-line”, somente as
pessoas daquela escola receberiam
essa informação, e para a vítima,
mudar de escola poderia ser uma
solução. “Mas quando isso é divulgado na web, muitas pessoas ficam
sabendo, levando a vítima a crer
que em qualquer lugar que for, haverá pessoas que acreditam na notícia falsa”, pontuou.

Em sua avaliação, o bullying está cada vez mais na mídia, mas não
sente que a sociedade esteja falando disso de uma forma educativa,
preparando os pais e professores
para lidar com isso. “Talvez até estejamos mais atentos para identificar, mas lidar com esse tipo de
atitude agressiva requer conscientização mais ampla, tanto do agressor, quanto da vítima. Os
professores precisam estar atentos
para exageros e casos recorrentes.
Brincadeiras dentro do ambiente
escolar são comuns e até saudáveis, se estiverem gerando entrosamento e diversão de todos. Mas

quando um aluno é alvo frequente,
se mostra muito incomodado, ou
não parece participar ativamente da
brincadeira, é um sinal de alerta”.
Em relação aos pais, ele diz que
primeiro é necessário refletir como
eles se comportam no cotidiano,
uma vez que os filhos tendem a
aprender com a atitude dos pais,
pelo espelhamento, ou pelo contra
exemplo e como tem se relacionado com seu filho, estabelecendo
um canal franco de diálogo, para
poder ouvir e aconselhar. “É preciso estar atento ao binômio: comportamento dos pais x significado
que a criança atribui à esse comportamento, tanto no papel de vítima como de agressor. “Um dos
caminhos para prevenir essa situações é a conscientização das possíveis consequências deste
problema, e de uma forma mais
abrangente, incentivar as pessoas a
olhar as diferenças físicas, intelectuais, psicológicas, de orientação de
gênero e sexual, econômica, entre
outras, como parte da beleza de
sermos únicos, e que podemos utilizar essas diferenças em prol de
uma sociedade mais inclusiva e participativa, cultivando relações humanas transparentes, pautadas no
amor, respeito e solidariedade”.
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Meu filho está fora do peso ideal. O que fazer?
O ideal é que a criança tenha
uma alimentação saudável, equilibrando os diferentes tipos de alimentos com uma prática regular
de atividades físicas.
Os alimentos que devem fazer parte da dieta de seu filho
são: Alimentos reguladores: vitaminas, minerais e fibras (encontrados nas frutas, verduras e
legumes); Alimentos energéticos:
carboidratos (presentes nos cereais, pães, macarrão, gorduras,
entre outros) e alimentos construtores: ricos em proteínas, cálcio e ferro (leite, feijão, lentilha,
soja, etc). Não está proibido comer sanduíches, pizzas, chocolate e outras guloseimas, mas estes
devem ser consumidos com moderação. As crianças precisam da
ajuda dos pais para conscientizálas a ter uma alimentação e uma
vida mais saudável.
Noventa por cento dos casos
de obesidade infantil são devidos
a hábitos alimentares incorretos

e à falta de atividades físicas regulares. Apenas 10% deles são
causados por problemas metabólicos e endócrinos. Caso os pais
observem que a criança está acima do peso, o ideal é levá-la a um
pediatra para verificar a causa do
problema e estabelecer um plano
de tratamento e de reconstrução
de hábitos.
No caso das crianças que estão abaixo do peso ideal, ou mesmo desnutridas, a intervenção
nutricional deve considerar tanto
as necessidades imediatas da
criança como as possibilidades
sociais, econômicas e emotivas
da família que estejam interferindo nesta situação. Apesar da
grande importância da situação
socio-econômica da família no
estabelecimento do estado nutricional, os erros e os tabus alimentares também têm um papel
significativo.
A avaliação clínica e a antropometria são ideais para fornecer

informações sobre o estado nutricional de uma criança. O diagnóstico nutricional permite o
delineamento de uma estratégia
de intervenção junto a esta criança que está fora do peso ideal.
Somente um especialista pode avaliar o crescimento da criança. Ela pode estar fora da "faixa

mais comum de referência" e,
ainda assim, ter um crescimento
normal.
Portanto, se você visualizou,
nos gráficos traçados de acordo
com o padrão desenvolvido pela
Organização Mundial de Saúde,
que seu filho está fora do peso
ideal, procure um pediatra.
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