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AD�TAND☺ - PERIÓDICO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC – nº 07/09 
O AD�TAND☺, periódico do GEAA-SBC, circula virtualmente em grande escala e, em menor quantidade, também é impresso e distribuído 
gratuitamente aos associados e interessados nos trabalhos do GEAA-SBC, bem como às pessoas cadastradas para adoção em São Bernardo do Campo 
e que não possuem endereço eletrônico. 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 ou sobre questões psicológicas ou educativas 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 Quem desejar receber o Periódico pelo Correio, favor entrar em contato com Cibele ou 
Janaína pelos fones (011) 4330 1878 e (011) 4123 5613 ou solicitar o recebimento em uma reunião do “Diálogos Sobre a Adoção” do GEAA-SBC. 
 

DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE OUTUBRO 
DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009 - SÁBADO – DAS 09h30min ÀS 11h30min HORAS 

Local: Associação dos Funcionários Públicos de SBC  
 Rua 28 de Outubro, 61 – Centro - SBC 

Tema: “DR. LUIZ CARLOS DITOMMASO FALA TUDO SOBRE A NOVA LEI DE 
ADOÇÃO” 

 
A Nova Lei da Adoção, como tem sido popularmente chamada, na verdade Lei 12.010/09, não trata 
apenas de adoção, mas também da situação das crianças institucionalizadas; de questões 
relacionadas às entidades de acolhimento, novo nome dado aos abrigos; da questão das famílias 
biológicas e extensas e seus direitos e responsabilidades relativos às crianças. Quanto à adoção 
propriamente dita, a Lei define quem pode ou não adotar; redefine a viabilidade de uma adoção 
intuitu personae; delimita prazos relacionados à Destituição do Poder Familiar e determina o preparo 
dos pretendentes à adoção. 
O DR. LUIZ CARLOS DITOMMASO, JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE DE SBC, MEMBRO DA COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP, ALÉM DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E 
CRIADOR DO PROJETO PADRINHO LEGAL – ADOTE ESSA IDÉIA, tem participado de 
freqüentes e profundas discussões sobre a Nova Lei no Tribunal de Justiça do Estado de SP e aceitou 
o convite do GEAA-SBC para esclarecer os principais artigos na Lei, bem como para antecipar como, 
na prática, a Lei poderá mudar aspectos relacionados à vida ou ao trabalho de pretendentes à 
adoção, crianças acolhidas, seus familiares, funcionários e técnicos de abrigos e das Varas da 
Infância e Juventude, bem como dos próprios GEAAs e GAAs. 
Venha conhecer a Nova Lei, esclarecer suas dúvidas, saber o que muda e o que não muda em todos 
os envolvidos numa adoção. 
Oportunidade única de acesso a esse tipo de esclarecimento, já que a mídia tem abordado a questão 
de forma superficial e, muitas vezes, equivocada. 
 Diálogo FUNDAMENTAL! Participe!     
 
Não perca este evento! 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.  

 



 

GRUPO TERAPÊUTICO DE ACOMPANHAMENTO PÓS-GUARDA – próximas reuniões: 
Dias 03 e 17 de OUTUBRO de 2009, 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, tem um investimento individual de R$ 60,00 
mensais. As pessoas interessadas em participar do GRUPO podem se inscrever 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 evitáveis 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 

PARA CONHECER O ESPAÇO GEAA-SBC NA REVISTA DA OAB DE SBC, TECLE www.oab-org.br                                                   
E CLIQUE EM REVISTA OAB-SBC  

 
 O GEAA-SBC E A NOVA LEI NACIONAL DE ADOÇÃO 

 
O GEAA-SBC foi o grupo de apoio à adoção pioneiro no ABC paulista e, desde o princípio de sua 

existência e atuação em abril de 1999, se pautou pelo incentivo às adoções legais, bem como daquelas 
consideradas necessárias, ou seja, de crianças disponíveis para adoção, geralmente com perfis não exatamente 
idealizados pelos pretendentes a uma adoção, mas crianças como outras quaisquer, precisando de uma família 
que as amasse e acolhesse. O GEAA-SBC sempre contou com a aprovação da Vara da Infância e da Juventude, 
representada pelo Dr. Luiz Carlos Ditommaso, Juiz de Infância e da Juventude há 10 anos na Comarca, mesmo 
tempo de existência do GEAA-SBC. Há cerca de dois anos, o GEAA-SBC e a Vara da Infância e da Juventude, 
talvez se antecipando à Nova Lei Nacional de Adoção, estabeleceu uma parceria técnica, em que os 
pretendentes à adoção eram encaminhados ao GEAA-SBC para participarem de, ao menos, duas reuniões e, 
com isso, tomarem conhecimento de algumas questões relevantes acerca da adoção, questões geralmente de 
ordem psicológica e jurídica, mas também questões relacionadas às possibilidades e viabilidades de se realizar 
adoções felizes, mesmo fugindo às idealizações iniciais criadas pelos envolvidos. 
A Nova Lei 12.010/09 determina que para a inscrição para uma adoção ou o chamado cadastro ser efetivado, 
será necessário um período anterior de preparação psicossocial e jurídica, realizado pela equipe técnica da Vara 
da Infância e da Juventude, possivelmente com apoio de técnicos do Executivo que realizem a política 
municipal de garantia do direito à convivência familiar. A Nova Lei também exige a participação dos 
pretendentes à adoção em programa oferecido pela Vara da Infância e da Juventude (novamente com possível 
apoio do Executivo Municipal), que inclua a preparação psicológica, a orientação e o estímulo à adoção inter-
racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiência e de 
grupos de irmãos. 
Nesse sentido, as próprias V.I.J. terão que arcar com todo o preparo dos pretendentes à adoção que, em São 
Bernardo do Campo, nos últimos dez anos, esteve voluntariamente ou por parceria (nos últimos dois anos) a 
cargo do GEAA-SBC. Assim sendo, o GEAA-SBC deixará de realizar o trabalho de preparação dos 
pretendentes à adoção, ao menos aquele obrigatório, determinado pelo Dr. Ditommaso, e voltará a realizar tal 
trabalho de forma totalmente voluntária (o que, sob o ponto de vista de engajamento e dedicação de todos os 
seus diretores e coordenação técnica, nunca deixou de ser), possivelmente realizando mudanças quanto às 
temáticas, freqüência e público alvo, que serão anunciadas oportunamente. Como a Nova Lei será colocada em 
prática no início de novembro próximo, para esse ano de 2009 o GEAA-SBC deverá prosseguir seu trabalho 
com a agenda já previamente divulgada, devendo, no entanto, apresentar suas alterações de funcionamento para 
o início de 2010. 
A Diretoria do GEAA-SBC entende que, por uma década, realizou um importante trabalho de conscientização, 
orientação e divulgação das adoções legais e necessárias e, nesse momento, se prepara para se reinventar, quem 
sabe para a década vindoura. 
Marta Wiering Yamaoka, coordenadora técnica do GEAA-SBC, psicóloga judiciária de SBC, especialista em 
Psicologia Jurídica pelo CRP-06.    
 


