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AD�TAND☺ - INFORMATIVO SOBRE ADOÇÃO DO GEAA-SBC – nº 03/2015 – Ano 16 
O AD�TAND☺, 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 AD�TAND☺ 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 DESEJA UMA FELIZ PÁSCOA A TODOS” 
PÁSCOA QUE É RENASCER 
ADOÇÃO QUE É RENASCER 

 
RENASCER DO ABANDONO* 

 
Se alguém aqui me deixa, 

Deixa minha alegria lá fora. 
 

Se lá fora o tempo voa, 
Voa a luz do meu olhar. 

 
Se meu olhar não lhe encontra, 
Encontra uma dor o meu peito. 

 
Se em meu peito um coração pulsa, 

Pulsa incessante esperança. 
 

Se a esperança minha alma invade, 
Invade uma ânsia de ser. 

 
Se meu ser de você depende, 

Depende de que meu renascer? 
 

SÓ DEPENDE DO AMOR, 
SÓ DEPENDE DO QUERER, 

SÓ DEPENDE DA VONTADE, 
DE PERMITIR O MEU VIVER. 

 
*Marta Wiering Yamaoka 



O GEAA-SBC APRESENTA:  
“DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO ESPECIAL DE ABRIL” 

Dia 11/04/2015 – sábado – das 09h30min às 11h30min 
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DE SBC  
RUA 28 DE OUTUBRO, 61 – CENTRO – SBC 

 
ANIVERSÁRIO DE 16 ANOS DO GEAA-SBC 

“ADOÇÃO É RENASCER” 
 

Se o abandono equivale à morte, a adoção é a própria vida. Há 16 anos o 
GEAA-SBC foi fundado e subsiste celebrando e incentivando a vida através da 
adoção. Afinal, tantas crianças e adolescentes são privados de seu direito 
mais fundamental, o direito a viver em uma família que as ame, as respeite e 
as ajude a crescer de forma saudável e plena. 
Nesse mês em que comemoramos o renascimento de Cristo, também 
comemoramos 16 anos de incentivo às adoções legais, às adoções 
necessárias e às adoções responsáveis em nossa cidade. 
Nesses anos, tantas crianças e adolescentes puderam renascer pela adoção e 
tantas famílias se completaram e também renasceram pelos laços afetivos e 
jurídicos de uma adoção, sempre com o apoio, o incentivo, as orientações e a 
torcida do GEAA-SBC. 
Venha comemorar mais esse aniversário do GEAA-SBC com muitas dessas 
famílias. Venha cortar mais um bolo de aniversário do GEAA-SBC e se 
preparar para ser mais uma dessas famílias do coração.  
 
Compareça ao: “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO ESPECIAL DE ABRIL” E PREPARE-SE PARA UMA 
ADOÇÃO CONSCIENTE E PARA CONSTITUIR UMA NOVA FAMÍLIA. 
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$ 15,00 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 MENSALIDADE de R$15,00 por casal 
ou pessoa solteira. Inscrições no local, momentos antes da reunião. Informações: (011) 4123 5613 e 4330 1878. 
 

PRÓXIMOS “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO” do 1º SEMESTRE DE 2015 
DIAS 11/04/15 – 09/05/15 – 13/06/15, sempre na Associação dos Funcionários 

Públicos de SBC, à Rua 28 de Outubro, 61 – Centro – SBC – Das 9h30min às 
11h30min. 

 

     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 nossa página! 

 

 



ADQUIRA 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=PALAVRA-
CHAVE&Texto=AMOR+PROPAROX%CDTONO&Submit=Busca 
Poemas sobre amor, adoção, infância, família e psique humana. 

OU ADQUIRA O SEU NO PRÓXIMO DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DO GEAA-SBC.  
     

 
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 Preparo 
Psicossocial e Jurídico e de Incentivo às Adoções Necessárias. Desde então, foram 30 edições do Preparo 
em SBC, sempre 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 Preparo 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 PREPARO 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 Preparo 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 Preparo 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 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. 
 


