GEAA-SBC - 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
www.geaasbc.com.br geaasbc@gmail.com

ADKTANDJ
INFORMATIVO SOBRE
ADOÇÃO DO
GEAA-SBC
Abril /2019

Ad😐tand🙂
Informativo sobre adoção do
GEAA-SBC

Ano 20

Diálogo Especial de 20 Anos – 27/04/2019
das 9:30 às 11:30 h.
O GEAA-SBC CONVIDA PARA O
DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO ESPECIAL DE
ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS, COM O TEMA:

“DE MÃOS DADAS COM A ADOÇÃO”
Abril 1999
Abril 2019
20 anos de dedicação
à adoção
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Porque dar as
mãos para a
adoção é colocar
uma criança em
uma família
preparada para
recebê-la

No dia 27 de abril de 2019, o GEAA-SBC comemora 20 anos de
trabalho voluntário pela causa das crianças e adolescentes que
foram legalmente afastados de suas famílias biológicas, geralmente
após meses ou até anos de tentativas de reintegração familiar.
Quando finalmente uma criança, adolescente ou grupo de irmãos é
liberado para uma adoção, geralmente já não é mais um bebê.
Também pode ter algum problema de saúde ou desenvolvimento
ou pode não ter as caraterísticas étnicas ou estéticas idealizadas
pelos pretendentes à adoção.
Daí a importância dos grupos de apoio à adoção! Conscientizar
pretendentes à adoção, mas também autoridades e a sociedade civil
sobre a urgência da solução do processo judicial que envolve uma
criança institucionalizada. Mas não só isso: também alertar sobre a
importância da comunidade compreender quem é a criança que
necessita o quanto antes de uma nova família, quais suas dores e
fragilidades, mas também potencialidades.
Mais do que adultos que querem filhos, a prioridade são as
crianças que precisam de uma família.
Feito isso, o que não é pouco, é preciso que os pais adotivos
recebam toda a orientação e o apoio necessários à construção e
fortalecimento da nova família.
Visando ser um dos protagonistas deste importante trabalho, um
grupo de voluntários se organizou como ONG há exatos 20 anos.
Alguns desses voluntários já trabalhavam profissionalmente com
crianças e famílias e sentiam o drama que esses atores
vivenciavam, ora pela demora das ações judiciais, ora pelos
preconceitos sofridos por eles, ora pela falta de informações
idôneas ou excesso de expectativas idealizadas e não condizentes
com a realidade; quando não, pela carência generalizada da
criança.
Em 20 anos, esse grupo – o GEAA-SBC, pioneiro no apoio à
adoção no ABC paulista, atingiu diretamente 10.000 pretendentes à
adoção em preparos para uma adoção legal, muitos outros
milhares de pessoas indiretamente, através de artigos, palestras e
entrevistas sobre o tema, além de orientar centenas de adoções
consumadas.
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Diálogo Especial de Aniversário - Dia 27/04/2019,

das 9:30 às 11:30 horas
Nesse dia especial, alguns dos fundadores do GEAA-SBC, que
permaneceram atuantes na causa da adoção por todos esses
anos, novos voluntários, bem como o Juiz da Infância e da
Juventude de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Carlos
Ditommaso, parceiro e incentivador do grupo desde sua
fundação, estarão reunidos com pais, pretendentes e
trabalhadores da área para dialogar sobre as antigas e as novas
necessidades da adoção.

Diálogo Imperdível!

Dia 27/04/2019,
das 9:30, às
11:30 h na
Associação dos
Funcionários
Públicos de SBC

A ser realizado na Associação dos Funcionários Públicos de
São Bernardo do Campo, à Rua 28 de Outubro, 61, Centro,
SBC. Entrada franca. Inscrições no dia e local do evento, a
partir das 9:00 h. Informações: 114330 1878 e 11 4123 5613.
E no sonho de acabar com a tristeza de toda criança sem uma família
amorosa e responsável, finalizamos o convite de aniversário do GEAASBC com um verdadeiro e esperançoso poema.

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 chamar,
Para me dar carinho e me acalmar.

4

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

Se os dias se estendem
E eu não posso crescer,
Escolho um útero pra renascer.

Para a menina M.C. que escolheu um útero para renascer.

Poema de Marta Wiering Yamaoka, criado em 26/11/2016

O Informativo Adotando é de responsabilidade do GEAA-SBC,
sob a coordenação de Marta Wiering Yamaoka, psicóloga jurídica,
sócio- fundadora do GEAA-SBC.

