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O ADTAND☺, INFORMATIVO do GEAA-SBC,

Diálogos Sobre a Adoção de Abril de 2018
Especial de Aniversário do GEAA-SBC
- 19 anos dedicados à conscientização dos fatores relacionados
à adoção de crianças e adolescentes
Tema: Mais uma Nova Lei de Adoção no Brasil – Há motivos
para comemorar?
Palestra com o Exmo. Juiz de Direito da Vara da Infância e da
Juventude de São Bernardo do Campo,
Dr. Luiz Carlos Ditommaso.

NO SEU ANIVERSÁRIO DE 19 ANOS, O GEAA-SBC APRESENTA O
DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO ESPECIAL DE ABRIL DE 2018,
COM O TEMA:
“Mais uma Nova Lei de Adoção no Brasil – Há motivos para
comemorar?”
Palestra Inédita do Dr. Luiz Carlos Ditommaso, Juiz de Direito
da Vara da Infância e da Juventude de SBC
DIA 14/04/2018 – SÁBADO – DAS 9:30 ÀS 11:30 H
Participe do evento e saiba o que deverá mudar no cenário das adoções no Brasil. Haverá mais
agilidade nos processos envolvendo crianças institucionalizadas? Os prazos desses processos
poderão ser cumpridos? Os direitos das crianças e das famílias biológicas serão respeitados? Os
adotantes serão beneficiados? Diálogo sobre a Adoção imperdível!
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SBC - RUA 28 DE OUTUBRO, 61 –
CENTRO – SBC

Neste dia de comemoração leve uma foto revelada de sua
família por adoção. Os casais sem filhos ou com filhos
biológicos à espera de uma adoção também podem trazer suas
fotografias como registro da trajetória para uma adoção, desde
os primeiros passos do projeto adotivo.
Vamos “revelar” a adoção!
Inscrições no local, momentos antes da reunião. Informações no GEAA-SBC: (11) 4123 5613 e 4330 1878.

PARA CONSULTAR OS PRÓXIMOS DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO E 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.
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.
______________________

TRISTE CRIANÇA*
Dia difícil em meio a dias difíceis.
Vontade de chorar e espernear,
De fazer birra e de surtar.

Dia sem perspectiva em meio a dias sem perspectivas.
Falta de uma mãe para eu chamar,
Pra me dar carinho e acalmar.

Dia sem luz em meio a dias sem luz.
Desejo de ouvir cantar,
De me fazer rir e me ninar.

Se os dias se estendem
E eu não posso crescer,
Escolho um útero pra renascer.
Poema inédito dedicado à menina M.C. , que escolheu um útero para renascer.
*Escrito por Marta Wiering Yamaoka, em 26/11/2016

Preparo para pretendentes à adoção em São Bernardo do Campo
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 a 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 13h30min às 18h30min horas, junto às assistentes
sociais e psicólogas da Vara da Infância e Juventude. Apenas após receberem as primeiras
orientações no Fórum, as pessoas interessadas devem iniciar o Preparo Psicossocial e Jurídico.
De acordo com a 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.

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO PARA FAMÍLIAS ADOTIVAS *
Destina-se a um espaço de escuta psicológica e orientações a pais que constituíram uma família pela via da adoção legal. Esse
espaço de escuta psicológica com pais adotivos tem o objetivo de auxiliar a construção de vínculos afetivos entre pais e filhos e
a favorecer o amadurecimento dos laços familiares: quando o sentimento de filiação afetiva se estabelece e tanto a criança
quanto os pais se sentem pertencentes a essa relação e ligados afetivamente. Por muitas vezes, não é raro ouvirmos que a
adoção se efetiva após a chegada da criança em seu novo lar. Pode-se dizer que, neste momento, muito diferente de um
processo de finalização, a adoção está se iniciando, como um processo de construção, em que os vínculos afetivos se
constroem pelas relações experimentadas entre filhos e pais. A partir de o momento que os pais são auxiliados a integrar os
pensamentos e a minimizar o emergir de angústias e ansiedades, os mesmos se apresentarão 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 tanto a construção dos vínculos afetivos familiares como também ajudar o(s) filho(s) 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 do(s) filho(s). Este espaço de escuta e
orientação psicológica é benéfico tanto como intervenção, frente às angústias dos pais, como também de forma preventiva,
para fortalecer o ambiente familiar pensando nas possíveis instabilidades emocionais que poderão se apresentar ao longo da
convivência, inclusive manifestações naturais que certamente se apresentam nas relações familiares, independentes de ser
adoção ou do histórico inicial de vida do(s) filho(s). Os encontros poderão ocorrer por meio de um grupo de pais ou
individualmente, para cada família.
Local: Av. Dom Pedro II, 620, conj. 53, 5º andar. Edifício Manhattan Office. Bairro Jardim. Santo André, SP.Telefones: 44364174 / 9 9937-7028. E-mail: denisecareta@uol.com.br
* Dra. Denise Sanchez Careta – CRP 06/34642-5 , Mestre e Doutora em Psicologia Clínica pela USP.

