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ADTAND☺ - INFORMATIVO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC
Março/2017 - Ano 17
O ADTAND☺, INFORMATIVO do GEAA-SBC, circula virtualmente e é destinado aos pais adotivos, às pessoas cadastradas ou em vias de se cadastrar para uma
adoção em São Bernardo do Campo ou região 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. O periódico está disponibilizado no portal do GEAA: www.geaasbc.com.br
(informativo)

O GEAA-SBC APRESENTA
DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE MARÇO, COM O TEMA:
“MEU PROJETO DE FAMÍLIA”
Qual modelo de família você pretende construir? Como pai ou mãe solteiro?
Como casal? Com um bebê? Com um filho crescido? Com irmãos de várias
idades? Com apenas uma criança? Você já pensou que algumas situações
inesperadas podem acontecer nesta nova família? A criança pode apresentar
algum problema de saúde ou desenvolvimento. Você pode ter dificuldades em
lidar com as inevitáveis mudanças de rotina. A convivência pode ter seus
percalços. Você está preparado para construir qual família? A família dos
sonhos ou uma família real? Venha dialogar com especialistas e com pais
adotivos e refletir sobre estas questões e sobre os preconceitos envolvidos
nestas questões.
Dia 11/03/2017 – sábado – das 09h30min às 11h30min
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SBC
RUA 28 DE OUTUBRO, 61 – CENTRO – SBC
Participe, compareça ao: “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE MARÇO DE 2017” e PREPARE-SE
PARA UMA ADOÇÃO CONSCIENTE E PARA CONSTITUIR UMA NOVA FAMÍLIA.
Inscrições no local, momentos antes da reunião. Informações no GEAA-SBC:
(11) 4123 5613 e 4330 1878.

CALENDÁRIO DO “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE 2017”:
11/03; 08/04; 13/05; 10/06; 12/08; 16/09; 21/10; 25/11
AGENDE E PROGRAME-SE – CADA ENCONTRO TEM UMA TEMÁTICA DIFERENTE
E TODAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA QUEM JÁ ADOTOU OU PRETENDE ADOTAR.

PARA CONSULTAR SOBRE OS PRÓXIMOS DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO E SOBRE 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 nossa página!
__________________________________________________________________
PRESENTEIE OS AMIGOS E FAMILIARES OU A SI MESMO COM POEMAS.
ADQUIRA O LIVRO DE POEMAS E CONTOS POÉTICOS
“AMOR PROPAROXÍTONO”, DE MARTA WIERING YAMAOKA. 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.
OU ADQUIRA O SEU LIVRO NO PRÓXIMO DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DO GEAA-SBC.
______________________________________

ABANDONO CONTINUADO*
CONTINUADO*

Ser abandonado é triste.
Ser abandonado cedo na vida é trágico.
Sofrer um abandono continuado é irreparável.
Como viver para sempre na solidão do abandono?
Como viver sem um amor exclusivo?
Sem alguém que se preocupe e se ocupe de você noite e dia?
Como ser criança sem um pai e uma mãe?
Como amadurecer sua emoção?
Como construir um amanhã?
Nada pior que o abandono sem fim.
Se tornar adulto por fora
E continuar bebê no coração.
*Poema inédito de Marta Wiering Yamaoka,
Yamaoka, colaboradora e sóciosócio-fundadora do GEAAGEAA-SBC, responsável pelo
pelo
Informativo Adotando,
Adotando, psicóloga jurídica, psicóloga judiciária aposentada, escritora e poetisa.
_______________________________________________________________________________________
PROGRAMEPROGRAME-SE E INSCREVAINSCREVA-SE: http://www.acalantofortaleza.com.br/xxiihttp://www.acalantofortaleza.com.br/xxii-enapa

GEPPI – PÓS-ADOÇÃO
O GEPPI – GRUPO DE ESTUDOS E PRÁTICAS PSICOLÓGICAS EM INSTITUIÇÕES, se constituiu a partir das atividades
desenvolvidas pelo extinto Núcleo de Abrigos, inserido ao LAPECRI (Laboratório de Pesquisa sobre o Desenvolvimento
Psíquico, agregado ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, o qual era coordenado pela Dra. Denise S.
Careta), com o objetivo de implementar serviços psicológicos direcionados à Adoção e ao Acolhimento Infantil, nas regiões
do Grande ABCD – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Dentre seus objetivos estão o de orientar
e tratar psicologicamente o ambiente humano responsável pelos cuidados diretos de crianças e adolescentes que estão em
acolhimento institucional para que se desenvolva emocionalmente, a fim de tornar-se um ambiente afetivo e facilitador
para a continuidade do processo de desenvolvimento emocional daqueles que se encontram acolhidos; orientar
psicologicamente os pais, responsáveis pelos cuidados diretos de crianças e adolescentes que estão sob Termo de Guarda
Provisória com vistas à adoção; atender psicologicamente as famílias adotivas, visando orientar, promover a troca de
experiências e difundir a construção da filiação afetiva, sustentadas pelo possível aspecto de prevenção de dificuldades na
construção de vínculos afetivos familiares. No caso dos pais e filhos adotivos, os serviços de acolhimento encaminharão as
famílias para o GEPPI, por meio de contato telefônico da sede: (11) 4472-6281, ou por e-mail: geppi@hotmail.com e um dos
psicólogos fará contato com a respectiva família e agendará os atendimentos. A Equipe Técnica da Vara da Infância e
Juventude das Comarcas das cidades do Grande ABCD também poderão encaminhar as famílias para o GEPPI. Os
atendimentos se darão em grupos psicológicos simultâneos, sendo: Grupo 1 – para pais, somente aqueles pela via da
adoção. Grupo 2 – para filhos, somente aqueles pela via da adoção. Os encontros grupais, fundamentados pela Psicanálise, à
luz dos pensamentos de D. W. Winnicott, com duração de uma hora e meia, serão desenvolvidos com frequência quinzenal.
A proposta clínica reside na abordagem dos fenômenos emergentes com articulação à temática da adoção. Enquadre: a. É
necessário que a criança/adolescente esteja com a família, a partir do Termo de Guarda Provisória. b. A participação no
grupo de pais pode ser para o casal, para um dos pais e para adotantes solteiros. c. Os pais podem participar independente
da participação dos filhos. Não é obrigatória a participação dos filhos, somente indicada. d. Para a participação no grupo de
filhos, as crianças devem ter entre quatro a dez anos. e. Indica-se a participação mínima de um ano, para pais e filhos. f. Os
encontros são realizados quinzenalmente, na sede do GEPPI, em duas salas distintas, uma para pais e outra para filhos. Os
grupos psicológicos, por terem custos materiais e humanos, terão um investimento individual seguindo a tabela de
honorários do Conselho Federal de Psicologia. Coordenação do GEPPI: Dra. DENISE S. CARETA - Psicólogos: Ms. Robson T.
B. Nakagawa; Benedita T. Rodrigues: Iara D. Paschoaletti; Pammela M. Mattos; Alline Nogueira. PARTICIPE!!!!

ORIENTAÇÕES SOBRE A HABILITAÇÃO DE PRETENDENTES DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO AO CADASTRO NACIONAL DE
ADOÇÃO
Desde que a Lei 12.010/09 entrou em vigor, a Vara da Infância e Juventude de SBC realiza o Preparo Psicossocial e
Jurídico e de Incentivo às Adoções Necessárias, sob a coordenação geral do Doutor Luiz Carlos Ditommaso, Juiz
de Direito da Vara da Infância e Juventude de SBC. A Vara da Infância e Juventude de SBC realiza o Preparo em
parceria com o GEAA-SBC e com a Entidade de Acolhimento Institucional “Lar Escola Pequeno Leão”. Ao todo, são três
etapas para concluir o preparo, uma delas mediante participação no “Diálogos Sobre a Adoção” do GEAA-SBC, a outra
realizada no próprio Fórum de SBC, sob a coordenação do Dr. Luiz Carlos Ditommaso, de uma assistente social e de
uma psicóloga da Vara da Infância e da Juventude e uma última etapa, que é uma visita monitorada às crianças e
adolescentes institucionalizados no “Lar Escola Pequeno Leão”.
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
Preparo e sobre todo o procedimento de cadastro, no horário das 13h00min 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 iniciar o 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. As pessoas residentes em outras Comarcas/Municípios devem procurar
orientação nas Varas da Infância e da Juventude da Comarca/Município onde residem.

