CNPJ 04.891.320/0001-30 - Endereço Postal: Rua Miguel Arco e Flecha, 41 – V. Euclides – São Bernardo do Campo – SP –
CEP 09725-500
Fone: (11) 4330 1878 e (11) 4123 5613 - e-mail: geaasbc@ig.com.br - portal: www.geaasbc.com.br

ADTAND - INFORMATIVO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC – nº 08/2013 – Ano 14

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

O GEAA-SBC APRESENTA: “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE OUTUBRO”
Dia 19/10/2013 – sábado – das 09h30min às 11h30min
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SBC
RUA 28 DE OUTUBRO, 61 – CENTRO – SBC
Tema: “CRIANÇAS SÃO CRIANÇAS”
Diálogo com Marta Wiering Yamaoka, Janaína Silva Pereira,
Tereza Maria Bertoni, pais e mães adotivos.

Crianças fazem coisas de crianças. Coisas que nem sempre gostamos.
Quando bebês, mordem, puxam cabelo, batem no rosto de quem lhes
carrega. Quando mais velhos, mentem, pegam coisas que não lhes
pertencem. Muitos não gostam de estudar. Outros querem namorar
antes da hora. Na adolescência, podem experimentar o que não se
deve. Crianças fazem isso e normalmente são simplesmente corrigidas.
Mas filhos adotivos não podem fazer nada disso. É como se o fato de
serem crianças como outra criança qualquer não lhes fosse permitido,
sob o risco de serem tratados como verdadeiros psicopatas. Neste mês
em que se comemora o dia das crianças, venha debater sobre esse
importante tema com pais adotivos e profissionais da área.
Compareça ao “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE OUTUBRO” e prepare-se para uma
ADOÇÃO LEGAL e RESPONSÁVEL.

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.

ANOTE EM SUA AGENDA OS ÚLTIMOS
“DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO” DE 2013
DIAS 19/10/2013 e 23/11/2013 na Associação dos Funcionários Públicos de
SBC, à Rua 28 de Outubro, 61 – Centro – SBC –
das 9h30min às 11h30min.

NOITE DO CREPE
O GEAA-SBC CONVIDA A TODOS PARA A NOITE DO CREPE.

O GEAA-SBC TRABALHA HÁ QUASE 15 ANOS SEM CONTAR COM QUALQUER
VERBA PÚBLICA, DEPENDENDO APENAS DE SEUS DIRETORES E ASSOCIADOS.
COLABORE PARA A MANUTENÇÃO DO GRUPO E AINDA SE DIVERTA EM UMA
NOITE ALEGRE E SABOROSA. TRAGA SEUS AMIGOS E FAMILIARES. PARTICIPE!

DIA 08/11/2013 - 6ª Feira – 20h00min
LOCAL: SALÃO DE FESTAS DA IGREJA METODISTA
(ao lado da Padaria Brasileira)
R. Dr. Flaquer, 613 – Centro – SBC
Informações: (11) 4330 1878 e 4123 5613 (com Tereza ou Janaína)
PARA CONSULTAR OS
Números Anteriores ou o Atual do “ADOTANDO”
- Informativo Sobre a Adoção do GEAA-SBC - acesse:
http://www.geaasbc.com.br/index.php?pg=informativo
e leia artigos, poemas e informações relacionados à adoção. Visite-nos!
PARA ADQUIRIR O LIVRO DE POEMAS E CONTOS POÉTICOS
“AMOR PROPAROXÍTONO” DE MARTA WIERING YAMAOKA, COORDENADORA
TÉCNICA DO GEAA-SBC, ACESSE:
http://www.jurua.com.br/shop_search.asp?Onde=PALAVRACHAVE&Texto=AMOR+PROPAROX%CDTONO&Submit=Busca
Poemas sobre amor, adoção, infância, família e psique humana.
E EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, LEIA O CONTO POÉTICO ABAIXO:

O MUNDO DEVERIA PARAR!*
Se uma única criança do planeta passasse fome e
milhões passam, em protesto, o mundo deveria parar!
Se uma única criança do planeta fosse abusada
sexualmente e milhões são, por indignação, o mundo
deveria parar!

Se uma única criança do planeta fosse agredida física
ou psicologicamente e milhões são, estupefato, o
mundo deveria parar!
Se a uma única criança do planeta fosse oferecida
alguma droga, e se oferecem muitas a milhões delas,
chocado, o mundo deveria parar!
Se uma única criança do planeta fosse feita escrava
para fins de trabalho ou exploração sexual e milhões
são, consternado, o mundo deveria parar!
Se uma única criança do planeta não pudesse fazer uso
de seu direito a ter uma família digna e milhões não
podem, revoltado, o mundo deveria parar!
Se uma única criança do planeta morresse por alguma
doença simples, cuja cura pode facilmente ser obtida
e milhões morrem, envergonhado, o mundo deveria
parar!
Se a uma única criança fosse entregue uma arma para
fins de guerrilha, terrorismo ou narcotráfico e são
entregues milhões de armas a milhões de crianças,
pasmo, o mundo deveria parar!
O mundo deveria parar e repensar tudo, refazer tudo,
zerar tudo, pois algo de muito errado tem que estar
acontecendo! Mas a fome, o abuso, a violência, a
dependência química, a exploração, o abandono, as
doenças e o armamento que atingem milhões de crianças
pelo mundo todo não geram protesto, indignação ou
sequer vergonha.
Enquanto isso, a crise econômica mundial gera
protestos e pancadaria; a polícia em um campus
universitário gera indignação; a morte de baleias
gera estarrecimento; a derrota do time de futebol
gera revolta e quebra-quebra; o novo vexame da pop
star do momento gera consternação.
Ótimo, com as ressalvas devidas, nada contra!
Mas eu ainda acredito que, se uma única criança larga
a mão de sua mãe, corre e ultrapassa o meio-fio,
apreensivo, o mundo deveria parar!
*Marta Wiering Yamaoka, em AMOR PROPAROXÍTONO – Editora Juruá – 2012

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, sob a 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 17h30min 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,
seguindo-se a ordem cronológica do cadastro. Prepare-se e cadastre-se para realizar uma adoção
legal e consciente.

