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Aplicativo criado para auxiliar no processo adotivo, tendo em vista a pouca visibilidade
das crianças que estão em condições de serem adotadas mas que se encontram fora
do perfil preferido entre os pretendentes. Trata-se das crianças um pouco mais velhas,
com alguma deficiência, grupos de irmãos, etc. Após debates acerca de alternativas
para aumentar as chances de adoção dessas crianças, surgiu a ideia do app. Insere-
se  no  aplicativo,  perfis  com  vídeos,  fotos  e  informações  básicas,  para  que  os
pretendentes  possam  conhecer  essas  crianças,  mesmo  que  não  sejam  do  perfil
desejado,  para,  quem  sabe,  despertar  o  interesse.  O  grande  desafio  está  nas
“adoções difíceis”. Portanto o app veio a facilitar a visibilidade dessas crianças.

Qualquer pessoa pode baixar o app, mas para acessar as informações é necessário
estar habilitado para adoção, fazer cadastro e senha (todos os habilitados do país tem
acesso, mas por hora o projeto está em fase de implementação apenas no Paraná).
Caso haja interesse na criança, o habilitado pode pedir uma aproximação, pelo próprio
app, que será repassada à vara da infância onde a criança se encontra acolhida,
iniciando assim o contato.

O processo de manter o app com informações sobre as crianças, como vídeos e fotos,
está sendo feito  por  voluntários.  O Grupo de Apoio a Adoção de Curitiba,  tem se
envolvido no projeto e ajudado a produzir os vídeos na região metropolitana. Com a
popularização do app, vários estados e comarcas do interior tem enviado pedido para
fazer parte do projeto. Todos os municípios poderão produzir os vídeos, que serão
repassados aos idealizadores para edição.  Existe  tutorial,  inclusive.  Portanto,  toda
comarca que queira introduzir suas crianças no app, receberá o tutorial e cartilha. Há
que  se  cuidar  para  preparar  as  crianças  para  não  criar  uma  falsa  esperança.  O
monitoramento  da  ferramenta  será  feita  pelo  juiz  da  comarca  de  acolhimento  da
criança.

O app foi desenvolvido por uma empresa. A Corregedoria da Justiça, em conjunto com
o CONSIJ  e  o  Grupo  de  Apoio  a  Adoção  participaram na  elaboração  técnica  do
projeto. TRT deu recursos para o desenvolvimento do app; MP, Escola dos Servidores
do  Judiciário  também auxiliaram.  A ideia  é  ampliá-lo  e  transformá-lo  num projeto
nacional.

Texto desenvolvido por André Cirino dos Santos - CAOPCAE/MPPR
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O Justiça para Todos desta quinta- feira (19) conversou com o juiz Sérgio Kreuz sobre
o A.DOT, primeiro aplicativo de adoção do Brasil,  lançado no dia 25 de maio, em
comemoração ao dia nacional da adoção. O magistrado iniciou a conversa explicando
o motivo pelo qual houve a necessidade da criação do aplicativo, seu funcionamento
na prática  e o  principal  objetivo  da ferramenta,  que é  dar  visibilidade as adoções
chamadas "difíceis" como, por exemplo, de crianças e adolescentes mais velhos e
grupos de irmãos.

O processo de produção do conteúdo, como vídeos e fotos das crianças, disponível
no aplicativo para consulta exclusiva dos pretendentes também foi abordado durante a
entrevista.  O  juiz  falou  sobre  os  cuidados  necessários  para  a  produção  desse
conteúdo, com o objetivo de não criar falsas esperanças para a criança. Com relação
aos  benefícios  trazidos  pelo  aplicativo  ao  sistema  de  adoção  brasileiro,  Kreuz
ressaltou:  "A criança tem direito,  de acordo com a Constituição,  de viver  em uma
família,  e  para  isso  nós  precisamos  buscar  alternativas.  O  aplicativo  vem  nessa
direção para tentar viabilizar a convivência familiar dessas crianças e adolescentes".
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