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Reunião online com participação especial de pais 
adotivos, sob coordenação da Dra. Denise Sanches 
Careta, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela USP 
e Marta Wiering Yamaoka, especialista em Psicologia  
Jurídica, aposentada do Tribunal de Justiça de SP.  

O tema das emoções e sentimentos na adoção é 
relevante, porque o período que antecede as adoções, 
seja do cadastro ou da guarda provisória, assim como os 
primeiros meses de uma adoção, costumam ser ricos em 
explosões emocionais, arroubos sentimentais, ansiedade, 
geralmente comuns para a situação, mas podendo se 
tornar geradores de conflitos e dificuldades no 
relacionamento familiar, pois os vínculos afetivos ainda 
são frágeis.  
VENHA DIALOGAR SOBRE AS EMOÇÕES E 
SENTIMENTOS DE ADULTOS E CRIANÇAS MAIS 
COMUNS NA ADOÇÃO E COMO LIDAR COM ELES. 

 

25 VAGAS PARA CASAIS OU PESSOAS SOLTEIRAS QUE 
PRECISAM DE CERTIFICADO. 

O certificado só será fornecido à pessoa solteira ou casal, 
se ocorrerem  TODAS as condições  abaixo: 

1) Se inscrever antecipadamente pelo e-mail 
geaa.sbcampo@gmail.com ; 

2) Fornecer CPF e documento com foto no ato da 
inscrição; 

3) Receber e-mail de confirmação da inscrição  pelo 
GEAA-SBC; 

4) No dia da reunião abrir o vídeo às 14:30 e deixá-lo 
aberto toda a reunião com a pessoa ou casal visíveis 
na tela; 

5) A pessoa ou casal participar da dinâmica proposta 
na reunião. 
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Quando as 25 vagas forem preenchidas, haverá uma 
lista de pré-inscrição para a reunião de novembro.  

A participação é livre para quem não precisa de 
certificado, através do link 
https://zoom.us/j/97568329093 

 ID 975 6832 909 
 

III Diálogos Sobre a Adoção Online do GEAA-SBC 
Dia 24/10/2020, sábado, 14:30 h,  

plataforma ZOOM.  
INSCRIÇÕES ANTECIPADAS  PARA QUEM 

PRECISA DE CERTIFICADO pelo e-mail  
geaa.sbcampo@gmail.com 

 

 

Neste mês em que se comemora o dia das crianças, nossa 
homenagem  a elas, desejando que todas sejam filhos da 
barriga e do coração.  
 

A barriga e o coração!! 
 

Mamãe, eu nasci da sua barriga? 

Nasceu do meu coração, meu filho. 

Mamãe, seu coração cresceu? 

Meu coração não pára de crescer. 

Mamãe, mas eu já nasci! 

Só que meu amor por você é infinito! 
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Mamãe, me disseram que eu sou diferente! 

Você e todo mundo é diferente de todos os outros. 

Mas disseram que sou adotado! 

Adotado e adorado meu filho. 

E o que é mais importante, nascer da barriga ou do coração? 

Um coração só cresce porque uma barriga cresceu. 
 

Poema inédito de Marta Wiering Yamaoka, escrito em 15/09/2020 

 

Trabalhos durante a pandemia no fórum de SBC: Até o dia 
02/11/2020 o trabalho continuará sendo realizado 
majoritariamente de forma remota e o presencial ocorrerá 
preferencialmente para casos urgentes, com número mínimo 
de servidores e técnicos. Novas determinações alterando ou 
não a atual forma de trabalho, somente deverão ser publicadas 
no início de novembro p.f.   

 

 
                   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.                                              


