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O ADTAND, 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 ADTAND 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 FEVEREIRO DE 2013
Dia 16/02/2013 – sábado – das 09h30min às 11h30min
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SBC
RUA 28 DE OUTUBRO, 61 – CENTRO – SBC
Tema: “O SONHO, O DESEJO, O IDEAL E A REALIDADE DE TER UM FILHO”
Muitas pessoas sonham em ser mãe ou pai quando ainda são crianças, sobretudo as meninas que brincam de
boneca desde muito pequenininhas, treinando uma função ainda valorizada em nossa cultura: a função materna.
Mesmo os meninos, embora não sendo tão estimulados culturalmente, também sonham com o dia em que serão
papais. De um sonho pueril de serem pai ou mãe, muitos adultos passam a desejar um filho concretamente e se
decidem pela maternidade/ paternidade, geralmente biológica, noutras vezes adotiva. Quando passam a desejar a
maternidade/paternidade adotiva, evoluem na construção desse desejo? Compreendem as diferenças quanto ao
fato da origem não biológica da criança poder estar frustrando desejos de continuidade genética, embora não
frustre desejos de dedicação e afeto incondicionais? Se tais adultos evoluem nesse desejo, como passam a
idealizar o filho ou filha do coração? Com rigor excessivo, que não teriam quanto ao filho biológico? Com
exigências incontáveis quanto à perfeição dessa criança? Com escolhas de sexo e condições de saúde, que não
poderiam ser escolhidas na maternidade/ paternidade biológica? Com expectativas de gratidão eterna por parte do
filho/ filha? Tais exigências não estariam encobrindo sentimentos de medo de não amar essa criança, de não
aceitá-la como filho? Ou de medo de não ser amado (a) por essa criança? Venha dialogar sobre o sonho, o
desejo, o ideal e a realidade de se ter um filho ou filha. Venha refletir sobre seus próprios sentimentos e o como
eles podem ajudar ou frustrar no exercício do importante papel paterno ou materno. Diálogo importante! Participe!
DIÁLOGO IMPERDÍVEL, MESMO PARA AQUELES QUE JÁ POSSUEM O CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO NO GEAA-SBC OU PARA AQUELES JÁ HABILITADOS PARA UMA ADOÇÃO. Os que
ainda não são 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 manter-se 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”
DIA 16/02/2013 e 09/03/2013 na Associação dos Funcionários Públicos de SBC, à
Rua 28 de Outubro, 61 – Centro – SBC - das 9h30min, às 11h30min.
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CURSO DE PREPARO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO E DE INCENTIVO ÀS
ADOÇÕES NECESSÁRIAS DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO.
Desde que a Lei 12.010/09 entrou em vigor, a Vara da Infância e Juventude de SBC realiza o Curso de
Preparo Psicossocial e Jurídico e de Incentivo às Adoções Necessárias. O Curso tem sido realizado em
SBC com frequência bimensal e com coordenação geral do Doutor Luiz Carlos Ditommaso, Juiz de
Direito da Infância e Juventude de SBC. A Vara da Infância e Juventude de SBC realiza o curso 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 a coordenação do
Dr. Luiz Carlos Ditommaso, de uma psicóloga e de uma assistente social da VIJ.
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 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 legal (com raras e
definidas exceções). Prepare-se e cadastre-se para realizar uma adoção legal e consciente.
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PARA ADQUIRIR O LIVRO DE POEMAS E CONTOS POÉTICOS “AMOR
PROPAROXÍTONO” DE MARTA WIERING YAMAOKA,
ACESSE www.jurua.com.br
Poemas sobre amor, adoção, infância, família e psique humana.

PRA SER PAI OU PRA SER MÃE
Pra ser pai ou pra ser mãe
Não precisa de cegonha.
Se a barriga não vem
Não é caso de vergonha.
Pra ser pai ou pra ser mãe.
Tem que haver motivação.
Ser pai ou ser mãe é um bem
Que exige a adoção.
Se o filho é do próprio ventre
Ou do ventre de outro ente
Isso não faz diferença no mundo da emoção,
Porque filho mais precisa do amor do coração.
Filho se parece com o pai que o acolhe.
Que importa a cor dos olhos ou o tom da sua pele,
Se a boa identidade
Começa com afinidade?
Então, pra ser pai ou ser mãe,
Faça sempre uma adoção.
Porque a real origem
Vem do gene do coração.
Marta Wiering Yamaoka em “Amor Proparoxítono” – Ed. Juruá – Curitiba – PR - 2012
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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