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CNPJ 04.891.320/0001-30 - Endereço Postal: Rua Miguel Arco e Flecha, 41 – V.Euclides 

São Bernardo do Campo – SP – CEP 09725-500 
Fone: (011) 4330 1878 e (011) 4123 5613 - e-mail: geaasbc@ig.com.br - portal: http://geaasbc.vila.bol.com.br 

 
AD����TAND☺☺☺☺ - PERIÓDICO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC – nº 04/10 

 
O AD�TAND☺, periódico do GEAA-SBC, circula virtualmente em grande escala e é destinado às pessoas cadastradas para adoção em São Bernardo 
do Campo e às pessoas, profissionais ou não, interessadas no tema Adoção. Além de fornecer informações sobre as atividades e projetos do GEAA-
SBC e de outros eventos sobre adoção, o periódico AD�TAND☺ mantém uma coluna com artigos sobre a adoção ou com informações jurídicas a 
respeito dos processos de adoção, destituição do poder familiar, guarda e outros. O periódico também pode incluir histórias relacionadas a 
adoções. As pessoas interessadas em recebê-lo, via e-mail, podem solicitar seu recebimento pelo endereço eletrônico geaasbc@ig.com.br O 
periódico também está disponibilizado no portal do GEAA: http://geaasbc.vila.bol.com.br  
 

PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA PARA  
PESSOAS INTERESSADAS EM ADOTAR 

 
Aconteceu o II Curso de Preparação Psicossocial e Jurídica para Pretendentes à Adoção da Vara da Infância e da Juventude de São 
Bernardo do Campo neste último dia 30 de abril. Os pretendentes à adoção de SBC, além de participarem do Curso ministrado pelo 
Dr. Luiz Carlos Ditommaso, juiz de Direito, por uma assistente social e por uma psicóloga da Vara da Infância e Juventude, devem 
ainda participar de uma das reuniões do GEAA-SBC, o “Diálogos Sobre a Adoção”, além de realizarem uma visita à Entidade de 
Acolhimento Institucional Lar Escola Pequeno Leão, tudo isso antes de entregarem os documentos necessários ao cadastro, bem 
como de se submeterem a entrevista social e psicológica para o Cadastro de Adoção. Esse novo procedimento relativo ao Cadastro 
de Adoção foi concebido pelo Dr. Luiz Carlos Ditommaso, Juiz da V.I.J. de S.B.C., após a promulgação da Lei 12.010/09 em 
novembro de 2009 e tem como objetivo preparar as pessoas interessadas em adotar uma criança no tocante àqueles aspectos 
peculiares à maternidade/ paternidade adotiva.  
O próximo Curso de Preparação Psicossocial e Jurídica da Vara da Infância e da Juventude será realizado neste mês de maio e 
somente as pessoas convocadas (as que já deixaram seus nomes e qualificação na V.I.J., selecionadas por ordem cronológica) 
poderão participar.  

JÁ O PRÓXIMO “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO” DO GEAA-SBC ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MAI0, ÀS 09h30min 
HORAS, E TODOS ESTÃO CONVIDADOS (LOCAL E TEMA NO QUADRO ABAIXO).   

 

DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE MAIO 
DIA 08 DE MAIO DE 2010 - SÁBADO – DAS 09h30min ÀS 11h30min HORAS 

Local: Associação dos Funcionários Públicos de SBC  
 Rua 28 de Outubro, 61 – Centro – SBC - Tema: “MÃES DO CORAÇÃO”  

 

 
 

Em homenagem ao dia das mães, o próximo “Diálogos sobre a Adoção” do GEAA-SBC irá tratar sobre o tema da maternidade 
afetiva ou adotiva. Mães do coração e pretendentes à adoção poderão dar seus depoimentos a respeito do vínculo que têm ou que 
acreditam que terão com seus filhos do coração, esclarecendo dúvidas, ajudando a diminuir a ansiedade e os temores a respeito 
da consolidação de vínculos, que embora não sejam biológicos, certamente são ou serão AFETIVOS, que é o que realmente conta 
na construção e integração de uma família. 
Não perca este encontro! Os não associados, se desejarem contribuir com os projetos do GEAA-SBC, poderão pagar o ingresso 

solidário de R$ 5,00 por pessoa. Lembre-se: o GEAA-SBC é uma ONG sem fins lucrativos, que não recebe verbas públicas, mas que 
tem gastos para se manter e uma importante função social. Colabore! Melhor, se associe ao GEAA-SBC através de mensalidade de 

R$10,00 por casal ou pessoa solteira. Inscrições no local, momentos antes da reunião.  
Informações: (011) 4123 5613 e 4330 1878. 
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Calendário 2010 do “Diálogos Sobre a Adoção” do GEAA-SBC  
Dias: 08/05 - 12/06 - 14/08 - 11/09 - 16/10 e 27/11. 

 

    

Dia 25 de Maio - Dia Nacional da Adoção* 
O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de São Bernardo do Campo há 11 anos tem dedicado seus trabalhos à conscientização 
da realidade da criança abandonada em nosso País, bem como sobre as formas de realizar adoções saudáveis, propícias a 
crianças e adultos, evitando sofrimentos desnecessários a todos os envolvidos, muitas vezes já tão atingidos pelo abandono ou 
pela dificuldade de construir uma família. Outros Grupo no Brasil todo realizam trabalhos semelhantes há mais ou menos 
tempo. 

O GEAA-SBC, assim como tantos outros grupos, sempre procura lembrar que a adoção é uma forma muito digna de se 
construir uma família, por se pautar em relações de afeto e não em mera relação sangüínea. Ela se inicia pelo abandono ou 
falta de cuidados a uma criança e geralmente também se inicia pelo sofrimento de um casal, impossibilitado de gerar os 
próprios filhos. Claro que nem sempre a adoção se inicia desse modo, pois é cada vez mais comum casais com filhos biológicos 
se decidirem pela adoção, por desejarem ampliar suas famílias de modo não biológico. Para as crianças disponíveis para uma 
adoção, no entanto, o início da história é sempre muito semelhante: elas são abandonadas, tiradas de sua família de origem, 
permanecem em instituições de acolhimento, enfim, passam por quase toda espécie de perda e dor. Apesar de tudo, muitos 
são os casos de finais felizes, onde após tanto sofrimento, adultos e crianças se encontram e constituem uma nova família. 
Isso, por si só, já seria motivo para comemoração. 

Mas o “Dia Nacional da Adoção” foi criado, não apenas para comemorar adoções bem sucedidas, mas também para lembrar 
que milhares são as crianças e jovens abandonados em nosso País e que, mesmo com toda a procura por adoções, a maioria 
das crianças continua “esquecida” nas entidades de acolhimento por não preencher o perfil esperado pelos adotantes. É 
compreensível que muitos casais ou pessoas solteiras, por terem uma rotina árdua, trabalhando para sobreviver, teriam 
dificuldades para lidar com necessidades especiais de uma criança deficiente ou de uma criança de mais idade, cuja adaptação 
demanda maior dedicação ou, ainda, de vários irmãos adotados conjuntamente. Mas será que nada pode ser feito para sanar 
essa demanda de crianças disponíveis para adoção? Será que não deveriam existir mais políticas públicas para amparar as 
famílias, antes que se desestruturassem de vez e chegassem a perder seus filhos? Será que os casais ou pessoas solteiras 
interessados em adotar não deveriam conhecer as crianças maiores, os grupos de irmãos, as crianças de outras raças ou com 
necessidades especiais, todas disponíveis para adoção, para se aperceberem que elas são crianças como outras quaisquer, que 
apenas precisam de afeto, família e, é claro, dedicação? 

O dia 25 de maio é um dia para refletirmos sobre todas essas possibilidades. Ele foi instituído nacionalmente como o Dia 
Nacional da Adoção porque foi nesse dia que, pela primeira vez, um grupo de pais adotivos e profissionais da área se reuniu, 
na ocasião na cidade de Rio Claro, para tratar de questões relacionadas à adoção. Desde então, outras 13 vezes, em anos 
consecutivos, pessoas imbuídas dos mesmos propósitos se reuniram em cidades e Estados diferentes em encontros que 
passaram a ser chamados de ENAPA – Encontro Nacional de Apoio à Adoção. Neste ano de 2010, o XV ENAPA vai acontecer em 
Campo Grande – Mato Grosso do Sul, nos dias 3 a 5 de junho. Se você é pai, mãe, profissional de entidades de acolhimento, 
professor, jornalista, psicólogo, assistente social, médico ou se interessa pela situação das crianças de um modo geral, divulgue 
a idéia da adoção em seu meio. Participe do XV ENAPA e de outros eventos em comemoração ao Dia Nacional da Adoção. 
Milhares de crianças e jovens que vivem institucionalizados podem ter suas vidas completamente modificadas. PARA MELHOR! 

*Marta Wiering Yamaoka – é psicóloga judiciária; é uma das fundadoras e coordenadora técnica do GEAA-SBC e especialista 
em Psicologia Jurídica pelo Conselho Regional de Psicologia – 6ª Região. 
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EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA ADOÇÃO, 
O GRUPO CONVIVÊNCIA DE TAUBATÉ APRESENTA A PALESTRA  

“DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS” 
 POR MARTA WIERING YAMAOKA  

 DIA 21 DE MAIO – 19h30min – LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
“A adoção é uma medida jurídica irreversível, irrevogável ou, se preferirem, definitiva. Ela transforma pretendentes à 
adoção e crianças/adolescentes disponíveis para adoção em PAIS e FILHOS, simplesmente. 
Ora, nenhum pai ou mãe DEVOLVE um filho, pela simples razão de que não há para onde devolvê-lo. Alguns pais até 
gostariam de DEVOLVER algum de seus filhos para algum lugar. Caso existisse tal lugar (quem sabe um útero 
gigante) e caso os pais biológicos DEVOLVESSEM seus filhos, certamente tais pais seriam tratados como abomináveis, 
cruéis, desumanos. 
Quando pais adotivos tentam DEVOLVER seus filhos para a JUSTIÇA, costuma haver uma aceitação maior por parte 
da sociedade, como se o PROBLEMA EM QUESTÃO fosse do FILHO e não dos PAIS. O FILHO É QUE VEIO COM 
DEFEITO! 
Assim como não existe devolução de filhos biológicos, também não existe DEVOLUÇÃO DE FILHOS 
ADOTIVOS, pela simples razão de que a MEDIDA JURÍDICA DA ADOÇÃO os transforma em FILHOS. 
SIMPLESMENTE! 
Então, por que tratarmos desse assunto? Justamente porque precisamos PREVENIR A REJEIÇÃO DO FILHO ADOTIVO, 
que na maioria das vezes já sofreu com a REJEIÇÃO POR SEUS PAIS BIOLÓGICOS.  
FILHO ADOTIVO NÃO É FILHO DESCARTÁVEL, mas FILHO como outro qualquer. SIMPLESMENTE FILHO e assim 
deve ser tratado!     
O PERÍODO da GUARDA PROVISÓRIA ou ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA serve exatamente para que o relacionamento 
familiar se consolide e uma vez consolidado, uma vez integrados todos os membros da família, uma vez deferida à 
adoção, os laços familiares não podem mais ser desfeitos, exceto mediante o ABANDONO ou REJEIÇÃO do filho e 
SOB AS PENALIDADES DA LEI.” (Marta Wiering Yamaoka) * 
 
VENHA PARTICIPAR DA TERCEIRA SEMANA DA ADOÇÃO DE TAUBATÉ E CONHECER 
MAIS SOBRE ESTE INTRIGANTE ASSUNTO E SOBRE OS VÁRIOS CAMINHOS PARA SE 
EVITAR A REJEIÇÃO DE UM SER QUE JÁ SOFREU TANTO PELOS GRAVES E DANOSOS 

MALES DE UMA REJEIÇÃO. 
 

*Marta Wiering Yamaoka é psicóloga formada em 1983; atuou na área clínica por vinte anos, com experiência em 
psicoterapias individuais e grupais; coordenou grupos comunitários e ministrou aulas em nível de pós-graduação 
(LATO SENSU) sobre Dinâmica de Grupos; ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como Psicóloga 
Jurídica em 1992; participou da fundação do GEAA-SBC – Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de São Bernardo do 
Campo em abril de 1999, desde então atuando no mesmo como coordenadora técnica voluntária; é palestrante e 
autora de dezenas de artigos sobre adoção e temas afins e editora do Periódico “Adotando”; obteve título de 
especialista em Psicologia Jurídica pelo Conselho Regional de Psicologia -6ª Região em 2002; co-coordenou o I Curso 
de Preparo Psicossocial e Jurídico para Pretendentes à Adoção da Vara da Infância e da Juventude de São Bernardo 
do Campo em março de 2010, de acordo com os princípios da Lei 12.010/09, equivocadamente chamada de “Nova 
Lei de Adoção”. 

GRUPO TERAPÊUTICO DE ACOMPANHAMENTO PÓS-GUARDA  
próximas reuniões dias 08 e 15 de MAIO de 2010, das 10h30min às 12h00min, com a psicóloga Denise Sanchez 
Careta, Mestre e Doutoranda em Psicologia Clínica pela USP, Pesquisadora sobre a Adoção e Psicóloga Voluntária da 
Associação São Luiz. O GRUPO TERAPÊUTICO, por ter custos materiais e humanos, requer um investimento individual 
de R$ 60,00 mensais. As pessoas interessadas em participar do GRUPO podem se inscrever no mesmo às terças feiras 
pela manhã pelos fones (011) 4330 1878 e 4123 5613 com a própria psicóloga Denise. As reuniões do GRUPO 
ocorrem aos sábados quinzenalmente, das 10h30min (pontualmente) às 12h00min horas na sede do GEAA-SBC, à 
Rua Miguel Arco e Flecha, 41, V. Euclides – SBC. Faça sua inscrição! Não perca esta oportunidade de receber ajuda 
especializada na construção dos vínculos afetivos necessários e na prevenção de problemas em relação a sua nova 
família. 

 

PARA SABER MAIS SOBRE ADOÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO GEAA-SBC 

CONSULTE SEMPRE O SITE DO GRUPO http://geaasbc.vila.com.br 

 


