
 

Os Diálogos Sobre a Adoção do GEAA-SBC foram 
interrompidos em março passado, em função da pandemia 
do novo Corona vírus. Inicialmente a maioria dos países   
achava que a crise mundial de saúde, embora grave, não 
iria se estender por tanto tempo. Infelizmente a maioria 

estava enganada e milhares de mortes continuam a 
acontecer, sobretudo em alguns países, como o Brasil.  
Durante esses meses, o GEAA-SBC permaneceu sem 

atividade presencial relacionada ao preparo para o cadastro 
de adoção, assim como  os próprios fóruns, cujos 

trabalhadores permaneceram trabalhando remotamente 
apenas nos casos urgentes ou já em andamento.  

Neste mês de agosto o GEAA-SBC decidiu retomar o 
“Diálogos sobre a Adoção” , mas de forma online e ainda 
experimental, sem fornecimento de certificados para o 

processo de cadastro para pretendentes à adoção.  
Portanto, os interessados em manter o diálogo, o debate e 

o esclarecimento de dúvidas acerca da adoção, estão 
convidados a participar de nossa primeira reunião online a 
ser realizada dia 22 de agosto de 2020, conforme convite 

abaixo, mas a participação não será válida como pré 
requisito para o cadastro em nenhuma Comarca, pois não 

enviaremos certificados.  
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Convite 
 

DIÁLOGOS  SOBRE 
A ADOÇÃO DO 

GEAA-SBC 
REUNIÃO ON-LINE  

22/08/2020  
14:30 h 

 

  

Tema: O DIREITO/DEVER DO PREPARO 

PSICOSSOCIAL E JURÍDICO NO PRÉ ADOÇÃO  

Com Denise Sanches Careta e Marta Wiering Yamaoka, 

coordenadoras do GEAA-SBC  

Para participar, ENTRAR NA REUNIÃO ZOOM dia 

22/08, as 14:30 h 

https://zoom.us/j/95910690648 

ID da reunião 959 1069 0648 
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VIDAS ROUBADAS PELA CORRUPÇÃO * 

 

O que pensar de quem desrespeita tanta dor e 
sofrimento? 

O que fazer diante de quem se corrompe em 
pleno caos? 

O que esperar de quem rouba vidas? 

 

Vidas que já eram pobres, eram difíceis. 

Vidas de quem já tinha idade, mas que 
produziu. 

Vidas de quem deixa amores, deixa histórias. 

 

Vidas marcadas pela pandemia. 

Vidas perdidas pelo desconhecido. 

Vidas roubadas por seres desumanos. 

 
*Poema escrito em 20/05/2020 por Marta Wiering Yamaoka, uma das fundadoras e 
coordenadoras do GEAA-SBC, psicóloga aposentada do Tribunal de Justiça de SP, 
autora do livro “Amor Proparoxítono”, da Editora Juruá. 

 

 

Marta Wiering Yamaoka  
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O Informativo Adotando é de responsabilidade das coordenadoras 
do GEAA-SBC, as voluntárias Denise Sanchez Careta, Dolores 
Maria Moraes de Queiroz, Janaína Gleiciene Silva Pereira, Marta 
Wiering Yamaoka, Sabrina Amaro Vianna e Tereza Maria Bertoni. 

Números anteriores ou atual do Informativo Adotando em  
http://www.geaasbc.com.br/ Clique em informativo e escolha o mês 
e o ano que deseja consultar. 

—————————————————————————— 
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