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ADTAND☺ - PERIÓDICO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC – nº 08/09
O ADTAND☺, 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 ADTAND☺ 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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
A PARTICIPAÇÃO NO DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DO
GEAA-SBC DE NOVEMBRO NÃO TEM VALIDADE PARA
CUMPRIMENTO DOS PRÉ-REQUISITOS DA VARA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE AO CADASTRO DE ADOÇÃO,
EM FUNÇÃO DA NOVA LEI 12.010/09.
O curso preparatório obrigatório para adoção será realizado pela própria Vara da
Infância e da Juventude em data a ser determinada e os pretendentes que estão em fase
de cadastramento devem telefonar para a Vara da Infância e da Juventude entre os dias
10 e 19 de novembro para maiores informações, pelo fone 4330 1011 – Ramal 641
Independente da obrigatoriedade ou não, todos são sempre bem vindos ao GEAA-SBC.
DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE NOVEMBRO
DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2009 - SÁBADO – DAS 09h30min ÀS 11h30min HORAS
Local: Associação dos Funcionários Públicos de SBC
Rua 28 de Outubro, 61 – Centro – SBC - Tema:
O PERFIL E AS NECESSIDADES EMOCIONAIS DAS
CRIANÇAS DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO
As crianças disponíveis para uma adoção são crianças como outras quaisquer, mas possuem uma
história de vida peculiar e, portanto, devem ser compreendidas e respeitadas em sua condição
peculiar. Muitas vezes, na ânsia de “apagar” o passado de sofrimento da criança, os pais adotivos se
esquecem de que esse passado inclui sentimentos importantes da criança, não apenas seus
sofrimentos e perdas, mas seus apegos e vivências que não podem simplesmente ser apagados, mas
devem ser levados em consideração para compreender e aceitar a criança em sua totalidade, com
suas forças e fragilidades, com seus potenciais e defasagens, com seus sonhos e temores, com seus
afagos e suas iras.
Venha saber mais sobre o perfil e as necessidades emocionais das crianças disponíveis para uma
adoção. Compareça ao “Diálogos Sobre a Adoção” de Novembro.
Diálogo Esclarecedor! 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$10,00 por casal ou pessoa
solteira. Inscrições no local, momentos antes da reunião. Informações: (011) 4123 5613 e 4330 1878.
GRUPO TERAPÊUTICO DE ACOMPANHAMENTO PÓS-GUARDA – próximas reuniões:
Dias 14 e 28 de NOVEMBRO de 2009, das 10h30min às 12h00min, com a psicóloga Denise Sanchez Careta,
Mestre e Doutoranda em Psicologia Clínica pela USP, Pesquisadora sobre a Adoção e Psicóloga Voluntária da Associação São Luiz. O GRUPO
TERAPÊUTICO, por ter custos materiais e humanos, tem um investimento individual de R$ 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

A NOVA LEI DE ADOÇÃO COMEÇA A VIGORAR EM
TRÊS DE NOVEMBRO DE 2009*
A Nova Lei 12.010/09, mais popularmente conhecida como a NOVA LEI DA ADOÇÃO, entra em vigor nesse
três de novembro, mas as mudanças serão implantadas aos poucos, até mesmo porque os abrigos, agora
chamados de Entidade de Acolhimento Institucional, os Conselhos Tutelares, o Judiciário e o Executivo
Municipal terão que se ajustar às mudanças, em alguns casos com alterações complexas de funcionamento e
atuação.
No que diz respeito à adoção propriamente dita, a nova Lei alterou questões relativas ao cadastro dos
pretendentes à adoção, exigindo que esses se submetam a um curso psicossocial e jurídico, bem como de
estímulo às adoções necessárias. Em SBC já existia esse preparo obrigatório determinado pela Vara da Infância
e da Juventude, mas ele era realizado pelos voluntários do GEAA-SBC. Com a nova Lei, os pretendentes
passarão a fazer esse preparo diretamente na Vara da Infância e da Juventude e o formato do curso preparatório
está sendo finalizado nesse início de novembro. Ainda em novembro, os pretendentes à adoção terão acesso às
datas do curso, mas caso queiram participar das reuniões do GEAA-SBC, serão sempre muito bem vindos.
Outra alteração importante em relação à adoção diz respeito às adoções intuitu personae ou adoções prontas.
Pela nova Lei 12.010/09 somente será deferida a adoção de candidatos não cadastrados domiciliados no Brasil,
nos casos de adoções unilaterais (geralmente quando o novo companheiro ou marido da mãe biológica da
criança entra com pedido de adoção do filho dela, sem que ela perca o poder familiar do filho); quando o
pedido for feito por parente da criança ou adolescente que mantenha vínculos de afinidade ou afetividade ou
quando o requerente já possuir a tutela ou guarda legal de criança maior de três anos, desde que não seja
constatada a ocorrência de má-fé ou as situações previstas nos artigos 237 e 238 do ECA (subtração de menor
para fins de colocação em lar substituto e promessa ou efetivação de pagamento ou recompensa pela entrega do
filho a terceiro).
Muitas outras mudanças serão colocadas em prática gradativamente pelos diferentes órgãos e poderes que
atuam na área da Infância e da Juventude. Nós do GEAA-SBC continuamos a ter como foco as adoções legais e
bem sucedidas, nas quais os problemas podem e devem ser evitados através da conscientização e do preparo de
todos os envolvidos.
*Marta Wiering Yamaoka, coordenadora técnica do GEAA-SBC, psicóloga judiciária de SBC, especialista
em Psicologia Jurídica pelo CRP-06.

