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AD�TAND☺ - INFORMATIVO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC – nº 07/2012 – Ano 13 

O AD�TAND☺, INFORMATIVO 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, poemas ou contos 
poéticos sobre a adoção ou com informações relacionadas ao tema e temáticas afins, como infância e família. 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: www.geaasbc..com.br 
  

“DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO” DE SETEMBRO DE 2012 
Dia 22/09/2012 – sábado – das 09h30min às 11h30min 

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SBC RUA 28 
DE OUTUBRO, 61 – CENTRO – SBC 

TEMA: DORES DE CRIANÇA 
 

Difícil acreditar como e quanto as crianças sofrem. Dores humanas, quase todas as crianças 
costumam sofrer: por perdas precoces (como o falecimento de alguém significativo), por 
rompimentos entre entes queridos (separação dos pais, por exemplo), por frustrações 
(geralmente decorrentes de algo desejado e não obtido) ou por traumas físicos (aqueles 
causados por algum acidente inevitável). São dores difíceis, sobretudo por ocorrerem num 
período do desenvolvimento humano, em que algumas defesas do “eu” (ou ego) ainda não 
estão construídas e o “eu” é ainda frágil, imaturo. Só que existem dores, tão mais perversas, 
que podemos chamar de desumanas. Dores que algumas crianças sofrem muito precocemente, 
dores que os crescidos teriam dificuldade de lidar, imaginem as crianças! São as dores do 
abandono, da carência afetiva, dos maus tratos físicos, das perdas e rompimentos reiterados, 
das violências psicológicas e sexuais, das relacionadas ao uso de drogas por seus pais, da 
vivência prolongada em entidades de acolhimento, dentre outras. Para tais dores, quase 
ninguém apresentaria defesas eficientes, muito menos os pequenos seres em início de 
desenvolvimento. Algumas destas crianças acabam sendo retiradas do ambiente que as 
maltratou ou privou e, muitas vezes, acabam sendo disponibilizadas para uma adoção. Venha 
saber mais sobre as dores e a possível cura destas crianças. Venha conversar sobre esse 
importante tema! 

 
DIÁLOGO IMPERDÍVEL, MESMO PARA AQUELES QUE JÁ POSSUEM O CERTIFICADO DE 
PARTICIPAÇÃO NO GEAA-SBC OU PARA AQUELES JÁ HABILITADOS PARA UMA ADOÇÃO. 

Os não associados ao GEAA-SBC, se desejarem contribuir com os projetos do Grupo, poderão pagar o 
ingresso solidário de R$ 10,00 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 anuidade de R$100,00 por casal ou pessoa 

solteira. Inscrições no local, momentos antes da reunião.  
Informações: (011) 4123 5613 e 4330 1878. 
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PRÓXIMOS “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO” 
DIA 22/09/12 e 20/10/12 na Associação dos Funcionários Públicos de SBC, à Rua 

28 de Outubro, 61 – Centro – SBC - das 9h30min, às 11h30min. 
 

EM BREVE, LANÇAMENTO DE 
 “AMOR PROPAROXÍTONO” - LIVRO DE POEMAS E CONTOS POÉTICOS 

DE MARTA WIERING YAMAOKA -EDITORA JURUÁ. 
Informações sobre o Lançamento nos Próximos Dias 

martawiering@globo.com  
 

HOMOAFETIVIDADE E ADOÇÃO 
 

De tempos em tempos somos atingidos pela mídia com ideias e informações preconceituosas 
relacionadas à homossexualidade, quando não, à própria adoção. Quando homossexualidade e 
adoção conjuntamente são tratadas de modo preconceituoso pelos meios de comunicação, não 
temos como nos calar.  Dias atrás, um colunista do Paraná tratou ambos os temas de forma a 
não retratar a realidade bem sucedida das adoções legais por pares homoafetivos 
(http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1292008&tit=Perv
ersao-da-adocao). 
 Os muitos grupos de apoio à adoção do Brasil e a própria presidência da ABGLT – Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – se manifestaram 
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?tl=1&id=1293667&tit=Fa
milia-mesmo-amor-mesmos-direitos-) 
pela defesa ao direito da criança ser adotada por uma família devidamente habilitada que a 
ame e respeite, independente de sua orientação sexual. Contribuindo com todos os que 
respeitam e defendem o direito daqueles que se submetem aos rigorosos trâmites legais para 
se cadastrar e são aprovados para adotar uma criança disponibilizada para uma adoção, 
independente de sua orientação sexual, estado civil ou qualquer outra característica, o 
Informativo Adotando antecipa uma estrofe do poema TODAS E QUAISQUER CORES do livro 
“AMOR PROPAROXÍTONO”, que trata da pluralidade das famílias atuais (leia o poema completo 
no livro). 
 

“Todos podem ser bem felizes 
Com seus próprios matizes, 

Porque os lares de todas as cores 
Têm sua própria arte de colorir os amores.” 

Marta Wiering Yamaoka 

 

NOSSO SITE MUDOU!  - AGORA PARA CONSULTAR OS 
Números Anteriores ou o Atual do “ADOTANDO” - Informativo Sobre a 

Adoção do GEAA-SBC - DIGITE:  www.geaasbc.com.br 
- clique em Informativo e leia artigos, poemas e informações 

relacionados à adoção. Visite-nos! 
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ADOÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 
SUBSEDE DO GRANDE ABC 

Psicologia e o Processo de Adoção de Crianças e Adolescentes 
no Brasil: 

Perspectivas e Desafios no Campo da Garantia de Direitos. 
 
Esse evento, organizado pelo Conselho Regional de Psicologia, tem como objetivo apresentar 
um panorama e levantar uma discussão acerca dos processos de adoção no Brasil, focalizando 
os aspectos práticos e jurídicos nos quais as famílias e crianças se enveredam no sistema de 
justiça, bem como os aspectos subjetivos e emocionais que estão envolvidos no percurso da 
adoção. 
 
Convidados: 
Marta Wiering Yamaoka 
Psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Especialista em Psicologia Jurídica 
pelo CRP 6a Região. Coordenadora Técnica do GEAA-SBC (Grupo de Estudos e Apoio a Adoção 
de São Bernardo do Campo). Mediadora e Conciliadora. Escritora e Poetisa. 
 
Denise Sanchez Careta 
Psicóloga Clínica. Mestre e Doutora em Psicologia Clínica pela USP. Coordenadora do Núcleo de 
Abrigos do LAPECRI/USP. Assessora institucional em abrigos. Coordenadora do Grupo 
Psicoterapêutico de Famílias pela Adoção (GEAA-SBC/GEPPI). Supervisora clínica.  
 
Data: 13 de Setembro de 2012 - às 19h00 
 
Local: CRP SP - Subsede do Grande ABC. Rua Almirante Tamandaré, nº426 – Jardim Bela Vista 
- Santo André- SP  
 
Inscrições: www.crpsp.org.br/abc/agenda 

 
Informações: (11) 4436-4000 - abc01@crpsp.org.br 
 
 

 

X Encontro Estadual de Grupos de Apoio à Adoção, dia 
15/09/2012, sábado, em Jaboticabal – SP 

Informações sobre o Encontro 
encontrogasp2012@yahoo.com.br 
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CURSO DE PREPARO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO E DE INCENTIVO ÀS 
ADOÇÕES NECESSÁRIAS, OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS 
INTERESSADOS EM UMA ADOÇÃO, DE ACORDO COM A LEI. 

 
O Curso de Preparo Psicossocial e Jurídico e de Incentivo às Adoções Necessárias foi instituído pela Lei 
12.010/09, conhecida popularmente como “Lei da Adoção”. A Lei 12.010/09 também passou a exigir que 
os pretendentes à adoção conheçam a realidade das crianças disponíveis para uma adoção. A Vara da 
Infância e da Juventude de SBC realiza um curso, obrigatório pela Lei atual, em TRÊS ETAPAS, com total 
de oito horas de duração e parceria com o GEAA-SBC e com a Entidade de Acolhimento Institucional 
“Lar Escola Pequeno Leão”, sendo que a PRIMEIRA ETAPA DO CURSO é realizada mediante participação 
no “Diálogos Sobre a Adoção” do GEAA-SBC e a ÚLTIMA ETAPA, mediante uma visita monitorada às 
crianças e adolescentes institucionalizados no “Lar Escola Pequeno Leão”. A ETAPA INTERMEDIÁRIA do 
curso é realizada no próprio Fórum de SBC, sob coordenação do Dr. Luiz Carlos Ditommaso, Juiz da Vara 
da Infância e Juventude. 
As pessoas residentes em São Bernardo do Campo e interessadas em se cadastrar para uma adoção 
devem procurar a sala nove (09) do Fórum de São Bernardo do Campo (Rua 23 de Maio, 107 – V.Tereza 
– em frente ao Carrefour Vergueiro – Fone: 4330 1011 – Ramal 641), onde receberão as primeiras 
orientações verbais e escritas sobre o Curso e sobre todo o procedimento de cadastro, no horário das 
12h30min às 18h30min horas, junto às assistentes sociais e psicólogas da Vara da Infância e da 
Juventude. Somente após receberem as primeiras orientações no Fórum, as pessoas interessadas 
devem comparecer a uma das reuniões do GEAA-SBC (Diálogos Sobre a Adoção), iniciando assim o 
Curso de Preparo Psicossocial e Jurídico. 
De acordo com a nova Lei, somente pessoas cadastradas podem realizar uma adoção (com raras e 
definidas exceções). Prepare-se e cadastre-se para realizar uma adoção legal e consciente. 
 


