
 TEMA: “As transformações na rotina e na dinâmica 
familiar na adoção”, com Dra. Denise S. Careta e Marta 
W. Yamaoka - PLATAFORMA: ZOOM - 
INSCRIÇÕES PELO E-MAIL: 
geaa.sbcampo@gmail.com 
 

Dia 26/09/2020, sábado , o GEAA-
SBC realizará sua segunda reunião 
online com vagas para 25 casais e/ou 
pessoas solteiras, residentes em  SBC,  
que precisem do certificado para fins 
de habilitação. A inscrição deverá ser 
feita antecipadamente pelo e-mail 
geaa.sbcampo@gmail.com e a pessoa 
ou casal deverá fornecer, no ato da 
inscrição, cópia de documentos com 
foto, comprovante de endereço em 
SBC e número de CPF para receber o 
link de acesso. Quando as 25 vagas 
forem preenchidas, haverá uma lista 
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de pré-inscrição para a reunião de 
outubro. Para quem não precisa de 
certificado ou deseja apenas 
participar, basta acessar o link da 
reunião, que será divulgado  na 
véspera, no Facebook do GEAA-SBC. 

 

 

 PAIS E FILHOS!* 

 

Dê uma boa formação a um filho 

E a transformação será sua. 

 

Ponha regras e limites  

E transponha seus valores. 

 

Mude a vida de um filho 

E transmude a própria vida. 

 

Cante um verso pro seu filho, 

Pro sentimento não ficar transverso. 

 

Vá, mas torne pro seu filho  

E nunca o transtorne. 

 

Não fira jamais o seu filho, 

Nem lhe transfira a própria ira. 

 

Não só pareça que o ama,  

Mas transpareça de amor. 

 

Poema inédito de Marta Wiering 
Yamaoka, coordenadora técnica do 
GEAA-SBC, escrito em 03/09/2020 

 

 

Grupo de Estudos e Apoio à Adoção 

 de SBC -  criado em 1999 

 

Marta Wiering Yamaoka  
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O I “ Diálogos Sobre a Adoção do GEAA-SBC”, 
ocorrido em agosto, foi bem sucedido e agora 

partimos para a segunda edição do encontro online, 
sob coordenação de Dra Denise Sanches Careta, 

mestre e doutora em Psicologia Clínica pela USP e 
Marta Wiering Yamaoka, psicóloga judiciária 

aposentada do Tribunal de Justiça de SP, ambas 
coordenadoras voluntárias do GEAA-SBC. Neste 
segundo encontro, em setembro, serão fornecidos 
certificados para os primeiros 25 casais ou pessoas 
solteiras que se inscreverem. Limitamos o número 

de inscritos porque precisamos acompanhar a 
participação dos mesmos e poder certificar que 
estavam realmente presentes e se engajaram na 

dinâmica solicitada. 
O tema é de suma importância e mudanças e 
transformações estão na pauta do dia com a 

pandemia relacionada à saúde mundial, que virou do 
avesso a vida das pessoas. Pandemia à parte, muitas 
pessoas têm medo ou resistência às mudanças ruins 
e até mesmo às boas. Seja por serem muito rígidos; 

terem idealizações muito fechadas, sem abertura 
para a realidade; terem medo do fracasso, de sofrer, 
de perder ou até do prazer que uma mudança pode 

gerar. 
Adoções sempre geraram mudanças nas vidas dos 
envolvidos, mudanças muitas vezes extremas, que 
nem sempre ocorrem de maneira fácil, até que os 

ajustes, transformações pessoais e de rotina se 
reorganizem e o vínculo se consolide. 
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Algumas pessoas têm maior dificuldade para lidar 
com o período de adaptação que envolve todos na 
nova família, adultos e crianças. Alguns acreditam 

que após um período inicial, a vida será como antes. 
Outros acreditam que só a criança terá que se 

ajustar. Vamos conversar sobre esse importante e 
instigante tema? 

 
Dia 26/09/2020, 14:30 h, plataforma ZOOM. 

INSCRIÇÕES geaa.sbcampo@gmail.com 

 

 

 

                            Fundado em abril de 1999 
 

 

 

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. 

—————————————————————————                                             


