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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  

DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE AGOSTO DE 2011 
Dia 13/08/2011 – sábado – das 09h30min às 11h30min horas 

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

TEMA: PAI GESTANTE? PAI EM TRABALHO DE PARTO? 
PAI ADOTIVO, É CLARO! 

 
Neste mês de agosto, o GEAA-SBC fará uma homenagem a todos os pais afetivos, adotivos, do coração, 
pais presentes enfim, que através de laços biológicos ou jurídicos efetivamente ADOTARAM SEUS FILHOS. 
Somente PAIS que realmente assumem a paternidade como um projeto responsável GESTAM FILHOS, 
DÃO À LUZ A FILHOS, AMAMENTAM FILHOS, TROCAM FILHOS, EDUCAM FILHOS, BRINCAM COM FILHOS, 
CORRIGEM FILHOS, CUIDAM DE FILHOS, AMAM DE VERDADE SEUS FILHOS. É a esses pais e a todos os 
futuros pais de verdade que o GEAA-SBC presta sua homenagem nesse mês do Dia dos Pais. Venha 
participar desse evento e conhecer pais do coração e suas histórias de adoção e dedicação aos filhos. 
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 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. 

 

PRÓXIMOS “Diálogos Sobre a Adoção” DO GEAA-SBC: 
DIAS 10/09/11; 08/10/11 e 19/11/11 - na Associação dos Funcionários Públicos de 

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

ELEITA NOVA DIRETORIA E NOVOS CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DO 
GEAA-SBC - BIÊNIO 2011 – 2013 

Presidente Tadeu Veiga 
Vice- Presidente Janaina Gleiciene Silva Soares Pereira 
1ª Tesoureira Ângela de Servi Silveira 
2ª Tesoureira Tereza Maria Bertoni 
1ª Secretaria Karla Cristina Rodrigues de Oliveira 
2ª Secretaria Dolores Maria Moraes de Queiroz 
1ª Suplente Rita de Cassia Silva Frias 
2ª Suplente Neide de Souza Lima Cotrufo 

Conselho Fiscal Evandro de Oliveira , Richard Cotrufo e Rosely Capuzzo Veiga 
Conselho Consultivo Norberto Romero, Antonio Frias, Wilma Fernandes Moreirão Alexandre, 

Sonia Aparecida da Silva e Sandia Maria de Sousa 
Coordenadora 

Técnica 
Marta Wiering Yamaoka 

 



GRUPO TERAPÊUTICO DE ACOMPANHAMENTO PÓS-GUARDA E PÓS-ADOÇÃO DO 
GEAA-SBC PARA GUARDIÃES E PAIS ADOTIVOS – INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
GRUPO ÀS TERÇAS FEIRAS QUINZENALMENTE, DAS 7h30min ÀS 9h00min, com 
coordenação de Denise Sanchez Careta, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica pela 
USP, Pesquisadora sobre a Adoção, Coordenadora do Núcleo de Abrigos do LAPECRI/USP, Assessora 
Institucional em Abrigos e Psicóloga da Associação São Luiz. O GRUPO TERAPÊUTICO, por ter custos 
materiais e humanos, tem um investimento individual de R$ 45,00 por sessão. As pessoas interessadas em 
participar do GRUPO podem se inscrever às terças ou quartas-feiras pelos fones (11) 4330 1878 e (11) 
4123 5613 com a própria psicóloga Denise. As reuniões do GRUPO ocorrem às terças-feiras 
quinzenalmente, das 7h30min (pontualmente) às 9h00min na sede do GEAA-SBC, à Rua Miguel Arco e 
Flecha, 41 - V.Euclides – SBC. LEIA AGORA O RECADO QUE A DRA. DENISE SANCHEZ CARETA ENVIOU A 
TODOS OS PAIS E FUTUROS PAIS ADOTIVOS: 

Tendo em vista minha experiência clínica venho me deparando frequentemente com queixas de 
pais adotivos repletas de aflições, incertezas, inseguranças e dúvidas sobre condutas a ser adotadas, sem 
ter aparentemente um caminho seguro e definido a ser percorrido. Da mesma forma, tenho observado 
filhos adotivos que ainda se sentem abrigados na nova família, isto é, não filiados afetivamente a ela, 
tanto pela própria dinâmica psíquica como pela interação deficitária com o ambiente familiar. 

Ainda como fruto da experiência com a clínica, especialmente com atendimentos psicológicos a pais 
e crianças adotivas, sublinho a importância do acompanhamento psicoterapêutico com pais após a adoção. 
Convém assinalar que a importância abrange também a criança, mas é salutar que o ambiente familiar se 
apresente fortalecido para auxiliar a criança em seu novo lar, em termos de adaptabilidade e no 
crescimento emocional. 

A partir do momento que os pais são auxiliados de forma a integrar os pensamentos e a minimizar 
o emergir de angústias e ansiedades, os mesmos se apresentam mais fortalecidos emocionalmente e 
próximos da realidade percebida dos fatos, sem estarem imersos em suas próprias fantasias e 
idealizações.  

Esta integração psíquica vem a facilitar a construção dos vínculos afetivos familiares, como também 
ajudar a criança a comunicar suas angústias, medos, inseguranças, por meio da confiabilidade ambiental 
proporcionada pelos pais. Esta relação confiável propiciada pelos pais poderá favorecer o avanço do 
desenvolvimento psíquico da criança e minimizar possíveis conflitos no relacionamento entre pais e filhos.  

Atualmente tenho realizado o acompanhamento psicológico com os pais adotivos em grupo, o que 
vem se apresentando muito satisfatório, pois os pais se identificam com outros pais que também 
vivenciam angústias e fantasias similares, ocorrendo a benéfica troca de experiências e auxílio mútuo, 
contribuindo assim para a elaboração de conflitos. 

Por isso, destaco a importância do acompanhamento psicológico pós-adoção fundamentalmente 
como aspecto preventivo e não somente interventivo, isto é, somente quando se apresentam dificuldades 
no relacionamento entre pais e filhos após a adoção. Penso que de maneira preventiva, ou seja, na 
ausência de conflitos, podemos fortalecer o ambiente familiar a fim de sustentar as possíveis instabilidades 
emocionais que poderão se apresentar ao longo das relações familiares. 

Portanto, é necessária a intervenção psicológica com pais adotivos no período de pós-adoção a fim 
de auxiliar a construção de vínculos afetivos e a favorecer o amadurecimento dos laços familiares: quando 
o sentimento de filiação se estabelece e tanto a criança quanto os pais sentem que pertencem uns aos 
outros, há sobrevivência da ligação, dos vínculos entre todos e, assim, constitui-se uma adoção real e 
verdadeira. 

Finalizo este recado convidando os pais adotivos a participarem do grupo pós-adoção. Vamos 
ampliar as adoções afetivas e tratar sem medo as possíveis aflições e dúvidas. Participem! Abraços a 
todos! 

AGENDE E PARTICIPE: - dias 16 e 17 DE SETEMBRO DE 2011 - O GAASP – Grupo de 
Estudos e Apoio à Adoção de São Paulo convida para o IX ENCONTRO ESTADUAL DE 
ASSOCIAÇÕES E GRUPOS DE APOIO À ADOÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO a ser 
realizado na FMU – unidade Liberdade – São Paulo – SP – maiores informações: 

www.gaasp.org.br 
 



CARTA CONVITE PARA O IX ENCONTRO ESTADUAL DE ASSOCIAÇÕES E GRUPOS DE 
APOIO À ADOÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CIDADE DE SÃO PAULO – DIAS 16 E 

17 DE SETEMBRO DE 2011 - FMU 

Caros amigos e amigas da adoção, 

Eu e muitos de vocês acabamos de chegar de Curitiba, onde há pouco mais de 30 dias participamos do 
XVI Encontro Nacional de Apoio à Adoção e onde “lavamos a alma” com tantas falas, idéias, emoções, 
exposições, projetos e novidades maravilhosas sobre o Universo da Adoção em nosso País, incluindo neste 
Universo questões sobre a convivência familiar e comunitária, sobre crianças, adolescentes e famílias de 
um modo geral. 

Aquele encontro inesquecível, organizado pela sempre inspirada e inspiradora Hália Pauliv, deixou marcas 
positivas em todos nós, que voltamos de Curitiba fortalecidos contra as adversidades diárias, 
precariedades sociais, culturais e humanas, “mesmices”, falta de soluções políticas para os problemas, 
sobretudo quando diante de crianças e adolescentes carentes de seus direitos mais fundamentais. 

Fiquei pensando que os Encontros Nacionais de Apoio à Adoção são como VITAMINAS que nos 
“fortalecem” por algum tempo, nos “animam” a buscar soluções diversas para os problemas corriqueiros, 
inspirados por colegas criativos ou mesmo geniais de outras regiões deste imenso Brasil. 

Quanto aos Encontros Estaduais, fiquei pensando numa analogia e concluí que ao invés de VITAMINAS 
para “fortalecer” ou “animar”, eles poderiam ser nossa VACINA, a solução definitiva contra as 
adversidades que nos rondam nesta área tão delicada da INFÂNCIA e JUVENTUDE, onde a injustiça social 
persiste e novas leis surgem a todo o momento para nos desafiar, nos fazer encontrar novos paradigmas 
para velhos problemas, novos desafios para velhos conflitos, novos conceitos para velhos e sempre tão 
ativos preconceitos. 

Uma vez que as pessoas que participam dos Encontros Estaduais vivenciam realidades mais parecidas 
entre si, seja física, cultural, política ou socialmente, talvez possamos já neste próximo Encontro Paulista 
realmente “encontrar” e “partilhar” soluções mais adequadas, mais efetivas, mais viáveis para nosso 
desafio diário no combate ao sofrimento das crianças e adolescentes de nosso tão rico Estado de São 
Paulo, por vezes tão pobre de boa vontade política.  

Talvez neste próximo Encontro Estadual, organizado pelo GAASP – GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO DE SÃO 
PAULO, descubramos uma VACINA para o enfrentamento de doenças culturais e sociais altamente 
contagiosas como a resistência em se adotar crianças que precisam de uma família, independentemente 
de suas idades, cor de pele, número de irmãos, sexo ou condição de saúde; talvez outra VACINA para 
combatermos a grave chaga social, porém curável, do preconceito contra os casais ou pessoas solteiras 
homoafetivas que desejam constituir famílias; talvez ainda criemos uma VACINA para estabelecermos 
parcerias realmente equilibradas entre grupos de apoio/ sociedade civil e o Judiciário, onde os grupos não 
sejam apenas receptáculos de encaminhamentos de um sem número de Juízos, como portas abertas a 
vírus, sem apoio ou ajuda de qualquer espécie para realizar seus trabalhos; talvez, quem sabe, uma 
VACINA que dê conta dos entraves e dificuldades relacionados à criação de projetos como os de “família 
acolhedora”,como se tais projetos em nosso Estado, embora previstos na Lei Federal, fossem doenças 
totalmente desconhecidas, que devessem permanecer isoladas, em quarentena; quem sabe outra VACINA 
que permita que as entidades de acolhimento institucional, sobretudo as particulares, dêem conta de suas 
novas e infindáveis funções, determinadas pela nova Lei 12.010/09, com tão pouca ajuda do Executivo, 
como se seus dirigentes e trabalhadores fossem órgãos que sofressem o ataque de doenças auto-imunes e 
o Estado pouco fizesse para deter tal ataque e ainda colaborasse com ele; talvez ainda, uma VACINA que 
faça com que tão poucos profissionais que compõem os Conselhos Tutelares, as Equipes Técnicas dos 
Fóruns, as Entidades de Acolhimento e toda a Rede de Atendimento dêem conta das centenas de casos 
que exigem suas intervenções, como pequenas células de defesa em luta constante contra tumores 
malignos devastadores; rogo ainda pela descoberta de uma VACINA que nos permita ajudar mães que 
realmente precisem dar seus filhos em adoção, que o façam diretamente ao Judiciário, para que se 
combata a doença criminosa do comércio de crianças e a burla à fila do cadastro de adoção; torço muito 
por uma VACINA que permita que todos os pais, adotivos ou biológicos, aprendam a amar 



incondicionalmente seus filhos e que jamais os tratem como se tivessem sido contaminados e que, 
portanto, devessem ser descartados – para tal aprendizagem, quem sabe, com doses sistemáticas de 
cursos de pré-cadastro ou terapêuticas de pós-adoção ou terapias familiares; sonho, por fim, com uma 
VACINA que permita que todos os envolvidos na lide de crianças e adolescentes e suas famílias, incluindo 
promotores de justiça e juízes, se tornem sensíveis à causa em que atuam e que tenham a presteza 
necessária para ajudá-los na superação de seus problemas e conflitos - que tais envolvidos realmente se 
“envolvam”, providos de uma altíssima imunidade que os permita enfrentar e não fugir de qualquer 
eventual contágio.  

Nove vacinas como meta para o IX Encontro Estadual! É com esta certamente nada modesta 
expectativa que estarei na FMU em São Paulo, nos dias 16 e 17 de setembro de 2011, para o IX 
ENCONTRO ESTADUAL DE ASSOCIAÇÕES E GRUPOS DE APOIO À ADOÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. É 
com esta meta, por enquanto particular e idealizada, que os convido: pais, profissionais, voluntários e 
autoridades, todos amigos da adoção, seja por famílias naturais ou do coração.  

Nos “encontramos” lá e, com certeza, “partilharemos” essas e outras tantas metas. 

Da amiga, 

Marta Wiering Yamaoka, 

Coordenadora técnica do GEAA-SBC, 

Psicóloga Judiciária do Fórum de São Bernardo do Campo. 

Especialista em Psicologia Jurídica. 

São Bernardo do Campo, julho de 2011. 

E CONTINUA A PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA E DE INCENTIVO ÀS 
ADOÇÕES NECESSÁRIAS PARA PESSOAS INTERESSADAS EM ADOTAR DA  

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SBC 
 

O Curso de Preparo Psicossocial e Jurídico e de Incentivo às adoções necessárias da Vara da Infância e da 
Juventude de São Bernardo do Campo continua ocorrendo sistematicamente. Como muitos já devem 
saber, a Lei 12.010/09, também conhecida como “Lei da Adoção”, instituiu a todos os interessados em 
adotar um preparo adequado para que os pretendentes a uma adoção conheçam os aspectos psicossociais 
e legais relacionados à adoção, bem como conheçam a realidade das crianças disponíveis para uma 
adoção. A Vara da Infância e da Juventude de SBC realiza tal curso em TRÊS ETAPAS em 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 interessadas em se cadastrar para uma adoção devem procurar a sala nove 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 procedimento de 
cadastro, no horário das 12h30min às 18h30min, junto às assistentes sociais e psicólogas da Vara da 
Infância e da Juventude. Somente após receberem essas primeiras orientações, as pessoas interessadas 
devem comparecer a uma das reuniões do GEAA-SBC (Diálogos Sobre a Adoção), iniciando assim o Curso 
de Preparo para Pessoas Interessadas em Adotar. 

 
 
 
 
 
 



LEIA AGORA NO BLOG DA JORNALISTA SIMONE SILVA JARDIM O ARTIGO “UNIÕES ESTÁVEIS 
HOMOAFETIVAS E ADOÇÃO DE CRIANÇAS”, DE MARTA WIERING YAMAOKA. 

ACESSE : http://alargaestapauta.blog.terra.com.br/ 

O ARTIGO TAMBÉM FOI PUBLICADO NA REVISTA JURÍDICA CONSULEX – Nº 347 – ANO XV 

ACESSE E ASSINE: www.consulex.com.br 

AGENDE JÁ E PARTICIPE! 

O GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO “LAÇOS DE TERNURA” CONVIDA PARA O “ENCONTRO SOBRE 
ADOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS 
DO GRUPO: 
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