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AD�TAND☺ - PERIÓDICO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC – nº 07/11 – Ano 12 

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 
 

AD����TAND☺☺☺☺ ESPECIAL DO MÊS DAS CRIANÇAS 
APRESENTANDO DOIS POEMAS INÉDITOS SOBRE O UNIVERSO INFANTIL, 

DE AUTORIA DE MARTA WIERING YAMAOKA (FS. 02 E 03) 
 

DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE OUTUBRO DE 2011 
Dia 08/10/2011 – sábado – das 09h30min às 11h30min horas 

COM O TEMA: CRIANÇA TEM DIREITO A UMA FAMÍLIA 
Muitas vezes em seu desejo de ser pai ou mãe, as pessoas acreditam que exercer 
tais funções seja um direito. Direito que, se a natureza nega, o Estado tem que 
garantir. Claro que todos que desejam ser pai ou mãe deveriam ter seu desejo 

satisfeito, ainda mais quando tal desejo é sustentado por uma motivação 
consistente. Porém, a maternidade e a paternidade não são direitos civis e, portanto, 
quando a natureza nega a satisfação de tais desejos, o Estado não pode garanti-los. 
A adoção, segundo a Lei, deve satisfazer o direito a toda criança viver em família 

quando a família biológica ou a extensa estão impedidas de manter a criança em seu 
seio; portanto, se há um direito a ser garantido, tal direito é o da criança. 

Claro, no entanto, que todos que trabalham na área da Infância e da Juventude 
procuram unir o direito da criança ao desejo do adulto, ajudando na construção de 

famílias estruturadas, afetivas e saudáveis. 
Venha conversar mais sobre esse assunto neste mês dedicado às CRIANÇAS. 

 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. 

 

PRÓXIMO “Diálogos Sobre a Adoção” DO GEAA-SBC: 
DIA 19/11/11 na Associação dos Funcionários Públicos de SBC, à Rua 28 de 

Outubro, 61 – Centro – SBC - das 9h30min, às 11h30min. 
 Não é necessário fazer inscrição antecipada. 

Obs.: E em dezembro de 2011 e janeiro de 2012 o “Diálogos Sobre a 
Adoção” do GEAA-SBC estará em férias. 



    
AlgAlgAlgAlgodão Doceodão Doceodão Doceodão Doce    

Marta Wiering Yamaoka 
Psicóloga Judiciária e Coordenadora Técnica do GEAA-SBC 

 
Sabe quando você olha o céu e aquela nuvem parece uma grande bola de algodão 
doce? 
Sabe quando você observa o mar e aquela onda branquinha lhe parece apetitosa 
como um copo de “milk shake”? 
E quando você vislumbra o alto de uma montanha e enxerga um bolo enorme com 
calda de chocolate? 
E quando você mira para o alto de uma grande duna de areia amarelinha sob o sol 
da tarde e tem a certeza de estar diante de um grande pote de mel? 
Se você já viu bolas de algodão doce, copos de “milk shake”, imensos bolos de 
chocolate e potes de mel onde os outros só viam paisagens, então você já foi 
criança.  
Não qualquer criança! 
Uma criança que teve a vida adoçada por uma “poção mágica”! 
Mas nem todas as crianças recebem essa “poção mágica”! 
Espero que você tenha recebido essa “poção”, porque as crianças que não a 
recebem, logo cedo são tolhidas em seus pequenos e grandes sonhos e seus olhos 
perdem quase todo o açúcar. 
E o que vêem são apenas paisagens amargas como fel, como jiló ou caramelo 
queimado. 
Essas crianças não têm uma vida doce porque não receberam a “poção mágica” que 
somente papais, mamães e algumas pessoas legais sabem dar às crianças: “doses 
generosas de colo, beijinhos diários, afagos antes de dormir, palavras 
sussurradas ao pé do ouvido, coceguinhas na barriga, muita atenção e cuidados”. 
Quanto mais cedo essa “poção mágica” for dada às crianças, mais doces serão os 
seus sonhos. 
Se essa “poção” tardar a chegar – ou pior – não chegar nunca – os pesadelos 
mais amargos vão impedir as crianças de enxergar o mundo com “olhos de criança” 
e seus sonhos jamais serão doces como ALGODÃO DOCE. 
    
    



    
CCCCresce Criança, Cresce...resce Criança, Cresce...resce Criança, Cresce...resce Criança, Cresce...    

Marta Wiering Yamaoka 
Psicóloga Judiciária e Coordenadora Técnica do GEAA-SBC 

 
Cresce Criança, Cresce... 
No útero que protege, nutre e 
Expulsa. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
No seio que alimenta, aninha e 
Seca. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Nas mãos que amparam os primeiros passos, guiam e 
Soltam de encontro ao solo. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Nas vozes que ensinam a falar, exigem até 
E então mandam calar. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Na família que educa, “ama” e 
Espanca. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Na escola que mal alfabetiza, pouco socializa 
E tanto discrimina. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Na roda de amigos que escuta, abraça e 
Apresenta o vício. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Na sociedade que oferece poucas oportunidades, muitas exigências e 
Nenhum alento. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Na tentação do consumo, no desejo do ter, 
Na infração do usurpar. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
Na “Casa” que devia acolher, sócio educar, 
Mas costuma corromper. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
No prazer dos hormônios em ebulição, no sexo que sacia, 
Na gestação precoce e não planejada. 
 
Cresce Criança, Cresce... 
No útero que protege e nutre 
... 
 

CRESCE Criança, CRESCE 
Mas desta vez 
DEIXA-TE apenas NASCER, 
PERMITE tão somente SACIARES, 
Mesmo caída, LEVANTA-TE, 
Calada, EXPRESSA, 
Agredida, AMA-TE, 
Discriminada, REAGE e APRENDE sempre e em qualquer lugar, 
Apresentada às drogas, DESDENHA, 
USUFRUI as poucas oportunidades com muita criatividade, 
CONSOME, sobretudo para SER, 
PERMITE SER re-educada não uma vez, mas a vida toda. 
TENHAS muitos prazeres: carnais, espirituais, afetivos, culturais. 
E TENHAS os filhos que QUEIRAS, com quem QUEIRAS, quando QUISERES e somente os 
que POSSAS AMAR. 
 

CRESCE CRIANÇA, CRESCE... 

Consulte os Números Anteriores do “Adotando” - Periódico Sobre a Adoção 
do GEAA-SBC - no site: http://geaasbc.vila.bol.com.br (clique em 
jornaizinhos) e leia outros artigos relacionados à adoção.  



  
CURSO DE PREPARO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO E DE INCENTIVO ÀS 

ADOÇÕES NECESSÁRIAS OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS INTERESSADOS 
EM UMA ADOÇÃO, DE ACORDO COM A NOVA LEI 

O Curso de Preparo Psicossocial e Jurídico e de Incentivo às Adoções Necessárias foi instituído pela 
Lei 12.010/09, também conhecida como “Lei da Adoção”. A Lei 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 tal curso em TRÊS ETAPAS, com total de oito horas de 
duração, 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 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 essas primeiras orientações, as 
pessoas interessadas devem comparecer a uma das reuniões do GEAA-SBC (Diálogos Sobre a 
Adoção), iniciando assim o Curso para Pessoas Interessadas em Adotar. 
 

GRUPO TERAPÊUTICO DE ACOMPANHAMENTO PÓS-GUARDA E PÓS-

ADOÇÃO DO GEAA-SBC PARA GUARDIÃES E PAIS ADOTIVOS  

- TERÇAS FEIRAS QUINZENALMENTE -  

DAS 8h00min ÀS 9h30min, sob 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 as quartas-feiras pelos fones (11) 4330 1878 e (11) 4123 5613 com a própria 

psicóloga Denise Sanchez Careta. As reuniões do GRUPO ocorrem às terças-feiras 

quinzenalmente, das 8h00min (pontualmente) às 9h30min na sede do GEAA-SBC, à Rua 

Miguel Arco e Flecha, 41 - V.Euclides – SBC. Faça sua inscrição! 

Todos aqueles que estão iniciando uma nova família, mediante os laços legais da 

guarda ou adoção, devem aproveitar esta oportunidade de receber ajuda especializada 

na construção dos vínculos afetivos necessários e na prevenção de problemas de 

relacionamento.  


