
Boletim Informativo -  Agosto / Setembro 2015

TIÃOZINHO
NOTÍCIAS DO

Há uma percepção crescente na 
sociedade de que a solução da 
maioria dos nossos problemas 
econômicos, políticos e sociais 
passa por uma revisão no conceito 
de educação. Se pretendemos, de 
fato, assegurar um futuro digno 
para o país e garantir uma situação 
mais justa e mais humana para a 
sociedade em geral, e para as 
crianças em particular, só há um 
caminho: a educação em valores.

 A educação em valores é uma 
imposição do mundo contem-
porâneo, caracterizado por rápidas 
e profundas mudanças tecno-
lógicas, científicas e compor-
tamentais. Temas como cidadania, 
responsabilidade socioambiental, 
ética, espiritualidade, entre tantos outros, têm sido 
objeto de congressos, seminários, encontros e 
palestras, sendo amplamente debatidos pelos 
diversos agentes sociais.  

 A importância dos valores na educação escolar é 
reconhecida pela própria Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB).   Nesse sentido a LDB 
considera que o objetivo maior da educação é a 
formação da cidadania, e incorpora nos objetivos da 
educação básica princípios e valores fundamentais, 
dando uma maior abrangência ao currículo escolar. 
Sendo assim, o maior obstáculo à implementação de 
uma educação focada em valores é mais de natureza 
técnica ou conceitual da escola do que propriamente 
de caráter normativo.     

 Num projeto educacional centrado em valores 
humanos, a ética e a cidadania devem ocupar 

posição de destaque. E é nesse 
contexto que se insere o programa 
socioeducacional da Casa do 
Caminho, desenvolvido pela 
Safrater, seu braço social. Um dos 
pilares do projeto educacional da 
entidade é o Programa de 
Habilidades para a Vida (PHAVI) 
que permeia as at iv idades 
desenvolvidas nas Obras Sociais 
Tiãozinho (Creche e Núcleo 
Tiãozinho) e no CETECC – Centro 
Educacional e Tecnológico Casa do 
Caminho. 

A proposta do PHAVI é preparar 
a criança, o adolescente e o jovem 
para o exercício da cidadania, por 
meio do incentivo ao convívio social 
mediante a interação entre o 

conhecimento acadêmico, a valorização das 
tradições e culturas populares e a inclusão social. 
Abrange também o desenvolvimento da autoestima e 
de habilidades sociais e emocionais que, somadas à 
melhora das condições de relacionamento familiar e 
com a comunidade, agem como fatores protetores às 
condutas antissociais, e desperta no educando a 
capacidade de resolver problemas, tomar decisões e 
desenvolver o raciocínio crítico e construtivo.

 Certamente essa não é uma tarefa fácil. Estamos 
cientes das responsabilidades assumidas e das 
dificuldades envolvidas. Mas, diante da dimensão da 
problemática social, não podemos nos omitir, cientes 
de que "Nem todos podem ter um curso superior. Mas 
todos podem ter respeito, alta escala de valores e as 
qualidades de espirito que são a verdadeira riqueza 
de qualquer pessoa ".

EDUCAÇÃO EM VALORES

“O perfeito valor consiste em fazer, sem testemunhas,
o que se faria diante de todo mundo.” 

François de La Rochefocauld

“Nem todos podem ter um curso superior. Mas todos podem ter respeito, alta escala de 
valores e as qualidades de espirito que são a verdadeira riqueza de qualquer pessoa.”

Alfred Montapert
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Safrater Prestando Contas

RECEITAS OPERACIONAIS  R$

Verbas de convênios (Prefeitura) 1.360.294
Doações (associados, padrinhos e institucionais)  256.884 
Receitas Breshopping, Sebo e Bazar Creche 577.604

TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 2.194.782

DESPESAS OPERACIONAIS  R$

Folha de pagamento e encargos trabalhistas (1.293.625)
Alimentação (359.591)
Material pedagógico (62.452)
Material de higiene, saúde e limpeza (40.751)
Manutenção e conservação dos imóveis (64.553)
Despesas Administrativas (194.672)
Tarifas públicas (água, luz, telefone, internet)  (125.205)
Despesas bancárias, Impostos e Taxas (33.054)
Outras despesas- Ativ. sociais com a comunidade (7.383)

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS   ( 2.181.286)

RESULTADO OPERACIONAL - SUPERÁVIT  13.496

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  R$

Doações Campanha “CETECC eu ajudo a construir” 175.219
Doações Especiais para o CETECC 296.657
Eventos e Campanhas (líquido de despesas) 117.720
Receitas Financeiras       7.193
Empréstimos sem encargos para o CETECC 300.000
Outras receitas e ajustes 3.697

TOTAL DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 900.486 

INVESTIMENTOS E DESPESAS 
NÃO OPERACIONAIS  R$

Reformas, Melhorias, Equiptos e Instals.
(Creche, Núcleo e Cetecc)  (29.309)
Invests, Equips e Instal. - CETECC (2ª etapa) (87.680)
Projeto CETECC – Obras da 2ª etapa               (838.715)
Amortiz. Empréstimo s/ encargos - CETECC (168.021)

TOTAL INVESTIMENTOS / 
DESP. NÃO OPERACIONAIS (1.123.725)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL - DÉFICIT   (223.239)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OPERACIONAL DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NÃO OPERACIONAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – 2015
Período: Janeiro a Setembro 2015

A criança é uma edificação espiritual dos 

responsáveis por ela.

Não existe criança - nem uma só - que não 

solicite amor e auxílio, educação e enten-

dimento.

Cada pequenino, conquanto seja, via de 

regra, um espírito adulto, traz o cérebro 

extremamente sensível pelo fato de estar 

reiniciando o trabalho da reencarnação, 

tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de 

tudo o que você fala ou faz.

A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo 

aquilo que lhe dermos agora.

Toda criança é um mundo espiritual em construção ou 

reconstrução, solicitando material digno a fim de 

consolidar-se.

Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto 

dialogando com eles, dentro das normas do respeito e 

sinceridade que você espera dos outros em relação a você.

A criança é um capítulo especial no livro do 

seu dia-a-dia.

Não tente transfigurar seus filhinhos em 

bibelôs, apaixonadamente guardados, porque 

são eles espíritos eternos, como acontece a 

nós, e chegará o dia em que despedaçarão 

perante você mesmo quaisquer amarras de 

ilusão.

Se você encontra algum pirralho de 

maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não 

estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de 

reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos 

responsáveis e não a você.

Se veio a sofrer algum prejuízo em casa, por 

depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, 

refletindo no amor e na consideração que você deve aos 

adultos que respondem por eles.
(Do livro “Sinal Verde”, 14, pelo Espírito André Luiz, 

psicografia de Chico Xavier)

MENSAGEM ESPIRITUAL

ANTE OS PEQUENINOS

RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO
Operacional e Não Operacional – Janeiro a Setembro 2015

RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – DÉFICIT         (209.743)
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·  Mais de 500 crianças e adolescentes vem sendo atendidos diariamente nas Obras OBRAS SOCIAIS TIÃOZINHO:
Sociais Tiãozinho, em 2015, sendo 161 na Creche Tiãozinho e 350 no Núcleo Tiãozinho 1 e 2. Receberam alimentação 
balanceada, assistência médica, psicológica e odontológica, atividades educacionais e reforço pedagógico, atividades de 
recreação e lazer, práticas esportivas e culturais e orientação moral e ética, em período integral ou parcial conforme o 
programa. 
· Com a inauguração da 1ª etapa do CETECC – CENTRO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO CASA DO CAMINHO: 
CETECC, vem sendo oferecidos diversos cursos em caráter experimental. No 1º semestre de 2015 foram desenvolvidos 
diariamente cursos para cerca de 150 jovens (Curso para Adolescentes e Jovens, e Jovem Aprendiz), além de cursos livres 
de inglês, informática, programação de computador, orientação vocacional entre outros. Em julho foi introduzido o programa 
CEDESP, em convênio com a SMADS, para 120 adolescentes, jovens e adultos das comunidades do entorno. Com isso 
cerca de 400 adolescentes, jovens e adultos já são beneficiados diariamente e nos finais de semana pelos cursos e 
programas educacionais do CETECC.
· Cerca de 1.300 moradores da comunidade frequentam semanalmente os PROGRAMAS PARA A COMUNIDADE: 
diversos cursos, programas de promoção social e atividades de evangelização oferecidos pela Safrater, no período noturno 
e nos finais de semana, nas instalações da Creche, do Núcleo Tiãozinho e do CETECC, a saber: Curso de Alfabetização 
para Adultos, Cursos de Inglês (crianças e adultos), Cursos de Informática, GAEBEM (atividades de apoio ao trabalho), 
Orientação Jurídica, Clube de Mães, Grupo de Pais, Grupo de Gestantes, Visitadores Sociais, Orientação Social, 
Programas de Evangelização, Oficinas de Cidadania, Programas de Promoção à Saúde, Bazar de Usados etc.
· Ao todo, mais de 2.000 pessoas são beneficiadas diretamente pelos diversos programas socioassistenciais da Safrater. 
A partir do 2º semestre de 2015, com a ampliação dos cursos no CETECC, e com o aditamento de mais 60 vagas para crian-
ças e adolescentes no Núcleo Tiãozinho, que deverá chegar a 400 alunos/dia, mais de 2.500 pessoas serão beneficiadas.  
· Além disso, foram gerados nas unidades da Safrater 90 empregos diretos, bem como 275 postos de trabalho voluntário.
· Estes são os números mais importantes. Este é o resultado dos programas de ação e promoção social da Casa do 
Caminho, desenvolvidos pela Safrater.
· E tudo isto só está sendo possível graças às contribuições de pessoas generosas, como VOCÊ, que continuam 
acreditando na qualidade e na seriedade do trabalho de promoção social desenvolvido pela Casa do Caminho e 
pela Safrater. Você faz a diferença! MUITO OBRIGADO!

BALANÇO SOCIAL DA SAFRATER

1) Os demonstrativos acima traduzem os fluxos financeiros 
(receitas, despesas e investimentos), operacionais e não 
operacionais, de janeiro a setembro de 2015. No consolidado, 
a Safrater arrecadou R$ 3.095.268, entre receitas 
operacionais e não operacionais, e utilizou R$ 3.305.011 em 
suas atividades operacionais (custeio) e não operacionais 
(investimentos, melhorias e amortizações).

2) O Resultado Operacional acumulado até setembro de 2015 
foi superavitário em R$ 13.496, e o Resultado Não 
Operacional foi deficitário em -R$ 223.239, totalizando no 
período um déficit financeiro consolidado de -R$ 209.743, 
coberto com recursos provenientes do Fundo de Reserva da 
Safrater. 

3) As receitas e despesas operacionais referem-se ao custeio 
das atividades-fim (educacionais e socioassistenciais), das 
unidades da Safrater, a saber: manutenção das Obras Sociais 
Tiãozinho (Creche e Núcleo Tiãozinho); manutenção dos 
cursos do CETECC; bem como à manutenção dos cursos e 
programas socioassistenciais oferecidos a moradores das 
comunidades do entorno. No total, mais de 2.000 pessoas 
foram beneficiadas dieetamente, no período, com os cursos e 
programas socioassistenciais da Safrater, conforme Balanço 
Social da entidade. 

4) As doações em gêneros alimentícios, materiais de higiene e 
limpeza, materiais pedagógicos, equipamentos etc., 
provenientes de doadores diversos, inclusive da Prefeitura, e 
consumidas durante o ano, não foram computadas nem como 
receitas e nem como despesas por não envolverem 

movimentação de recursos financeiros. Representaram, 
todavia, importante contribuição para a manutenção das 
atividades operacionais.

5) As receitas e despesas não operacionais referem-se aos 
recursos captados em campanhas, eventos e doações 
especiais e às suas aplicações nas obras da 2ª Etapa do 
CETECC e da edificação da CASA DO CAMINHO – Unidade 
Jabaquara, bem como em reformas, melhorias, instalações e 
equipamentos nas unidades da Safrater.  

6) Merecem destaque os investimentos no prosseguimento das 
obras do CETECC-CASA DO CAMINHO, no montante de R$ 
838.715, que já se encontram em fase de acabamento 
(pintura, instalação de vidros, portas, pisos, hidráulica, 
banheiros etc.). Esses investimentos foram financiados com 
recursos provenientes de doações para o CETECC e da 
realização de eventos, no mesmo período, no montante de R$ 
589.596. Os recursos complementares foram oriundos de 
empréstimos sem encargos no valor de R$ 300.000. A 
amortização de empréstimos sem encargos no valor de R$ 
168.021 e o investimento em equipamentos e instalações de 
R$ 116.989 contribuíram para a apuração do déficit não 
operacional de R$ 223.239, no período. 

7) O déficit consolidado apurado (operacional e não 
operacional), no montante de R$ 209.743, foi coberto com 
recursos do Fundo de Reserva da Safrater, que atingiu seu 
nível mínimo de segurança. Com isso, as obras vêm sendo 
tocadas em ritmo mais lento, aguardando o ingresso de novos 
recursos. 

NOTAS EXPLICATIVAS

Mais de 2.000 pessoas beneficiaram-se diretamente das atividades socioassistenciais da Safrater. 
Veja os principais atividades e programas desenvolvidos até setembro de 2015.  

Até setembro de 2015 - Os números mais importantes
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Continuam evoluindo as obras da 2ª etapa do 
CETECC e da nova unidade da Casa do Caminho. 
Com a conclusão da pintura externa dos edifícios, o 
foco agora será no prosseguimento da pintura 
interna, nas instalações elétricas, hidráulicas e dos 
sanitários, na complementação dos vidros e 
polimento de pisos etc. Três andares já foram 
entregues e estão em funcionamento com atividades 
normais. Os demais andares encontram-se em 
processo de acabamento.    

Em resumo, embora as obras encontrem-se em 
estágio avançado de execução, temos ainda um bom 
caminho a percorrer até a conclusão do projeto. O 
andamento das obras de acabamento evoluirá de 
acordo com a disponibilidade de recursos, o que 
dependerá do recebimento de doações e/ou da 
realização de novas parcerias. 

De acordo com o cronograma ajustado da obra, 
dependendo do levantamento de recursos 
financeiros complementares, a expectativa é que o 
projeto CETECC ─ compreendendo a escola 
profissionalizante e a nova unidade da Casa do 

Caminho ─ esteja concluído e em funcionamento já 
no primeiro trimestre de 2016.  

Vamos torcer e trabalhar juntos para que essa 
meta seja alcançada. Com paciência, determinação e 
muito trabalho chegaremos lá. 

As imagens a seguir permitem a visualização, por 
diversos ângulos, do estágio do projeto CETECC/
CASA DO CAMINHO, no final de outubro. 

Vista lateral do Cetecc (1ª etapa frente, 2ª etapa fundos),
 Rua das Guassatungas.

Vista lateral do Cetecc (do pátio do Metrô),
Rua das Guassatungas. 

Vista dos fundos do Cetecc (Prédio do Cetecc, à esquerda,
e Casa do Caminho à direita), Rua das Curruiras. Vista interna do Cetecc (4º andar, salas de aula).

Vista frontal do Cetecc (1ª etapa),
Rua das Guassatungas. 

Prosseguem as obras de acabamento da fase 2 do CETECC
 e da nova unidade da Casa do Caminho, em anexo ao CETECC
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Vista dos fundos do Cetecc (Prédio do Cetecc, à esquerda,
e Casa do Caminho à direita), Rua das Curruiras.

Vista lateral interna do Cetecc 
(da cobertura da Casa do Caminho).  

Vista intermediária da escadaria de interligação entre Cetecc
e Casa do Caminho (Cetecc à esq. e Casa do Caminho à direita).  Vista interna do Cetecc (4º andar, salas de aula).  

Vista dos fundos do Cetecc 
(Casa do Caminho em 

primeiro plano, à direita). 
Rua das Curruiras.

Vista interna da Casa do Caminho
(1º andar, salas de atividades).
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Você pode participar doando qualquer quantia para a 
conclusão do CETECC, a escola profissionalizante da Casa do 
Caminho. Você estará ajudando na formação de milhares de jovens 
em situação de risco social, assegurando-lhes não só um Natal 
melhor, mas um futuro mais promissor e uma vida mais digna.

Você pode fazer sua doação diretamente na livraria da Casa do 
Caminho ou mediante depósito nas contas da SAFRATER: no 
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 1815-5, CONTA CORRENTE 
Nº 401.959-8; ou no BRADESCO, AGÊNCIA Nº 420, CONTA 
CORRENTE Nº 33.950-4, em nome da Sociedade de Amparo 
Fraterno Casa do Caminho, CNPJ 43.897.560/0001-01

Todo ano a Casa do Caminho e a Safrater 
promovem a CAMPANHA DE CESTAS BÁSICAS 
DE NATAL para as famílias assistidas pelas Obras 
Sociais Tiãozinho. 

Como fizemos no ano passado, neste ano 
distribuiremos também CESTAS BÁSICAS DE 
ALIMENTOS não apenas no Natal, mas durante 
todo o ano, para as famílias cadastradas e 
comprovadamente carentes. A condição de carência 
é comprovada em visitas domiciliares periódicas de 
acompanhamento realizadas por nossa equipe de 
visitadores sociais. 

Você pode participar de duas formas: 
doando R$ 70,00 na Livraria da Casa do Caminho 
- a doação em dinheiro permitirá que compremos as 
cestas por preços mais vantajosos, na medida das 
necessidades; ou, se preferir, doando os próprios 
gêneros alimentícios e nós montaremos as cestas.

CAMPANHA 

 DOE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS

Um Natal Especial e um 
Novo Ano abençoado para 

quem doa e para quem recebe! 

CAMPANHA 

“PARA UM NATAL SEMPRE PRESENTE”
DOE EDUCAÇÃO! AJUDE A CONCLUIR O CETECC

E CONTRIBUA PARA A  FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DE MILHARES DE JOVENS 

Para mais informações entre em contato com a Neide ou com o Vladmir, na Secretaria da Safrater
(5084-9058) ou também pelo nosso e-mail: administrativo@tiaozinho.org.br 

“PARA UM NATAL PERMANENTE”

Educação é o maior patrimônio
do ser humano. 

Doar educação  é investir
no futuro e dignificar a vida.

As doações podem ser feitas a qualquer tempo, no Bazar ou na Livraria da Casa do 
Caminho. Para mais informações entre em contato com a Secretaria da Safrater (5084-9058) 

ou também pelo nosso email: administrativo@tiaozinho.org.br
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 A 2ª etapa das obras do CETECC – CASA DO 
CAMINHO  encontra-se em andamento. Veja a seguir 
como você e sua empresa podem contribuir para o 
prosseguimento e a conclusão do Projeto, beneficiando 
assim centenas de crianças, adolescentes e jovens. 
· Fazendo uma doação de qualquer valor, em nome do 
CETECC, na livraria da Casa do Caminho ou mediante 
depósito nas contas da SAFRATER: no BANCO DO 
BRASIL, AGÊNCIA Nº 1815-5, CONTA CORRENTE Nº 
401.959-8; ou no BRADESCO, AGÊNCIA Nº 420, CONTA 
CORRENTE Nº 33.950-4.
· Doando materiais de construção mediante contato 
direto no CETECC, com os engenheiros responsáveis 
pela obra, na Rua das Guassatungas, 222, Jabaquara, 
São Paulo – Fone: 5011-1950; ou entrando em contato 
com a secretaria da Safrater na Rua Estado de Israel, 59 – 
Vila Clementino, São Paulo – Fone 5084.5098. 

· Inscrevendo-se na campanha “CETECC – EU AJUDO 
A CONCLUIR”, contribuindo com qualquer quantia. 
 Para cadastrar-se como doador na campanha 
“CETECC – EU AJUDO A CONCLUIR”, basta preencher o 
formulário abaixo e encaminhá-lo para a Safrater – 
Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho, na Rua 
Estado de Israel, 59 – CEP 04022-000, São Paulo – SP. 
Você receberá mensalmente um boleto bancário para 
efetuar sua contribuição conforme sua opção, juntamente 
com material institucional de divulgação da Safrater e do 
CETECC, para acompanhamento da obra e das 
atividades da entidade. A inscrição não gera qualquer tipo 
de compromisso formal ou responsabilidade legal do 
doador, podendo ser suspensa a qualquer tempo, sem 
prévio aviso, se assim o desejar.
 AS DOAÇÕES CORPORATIVAS (DE EMPRESAS) 
PODEM SER DEDUZIDAS DO IMPOSTO DE RENDA.

R$                                        ( 

“CETECC, EU AJUDO A CONCLUIR”
Veja como você pode contribuir para a conclusão

do projeto  CETECC – CASA DO CAMINHO

) 

( ) 

CETECC - EU AJUDO A CONCLUIR
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Bazar de Usados
Tiãozinho

Coisa boa, a gente doa.
Sabe aquelas roupas que

você não usa mais?...

...Doe para o Tiãozinho e dê
um futuro feliz a elas!

O Boletim Informativo “Notícias do Tiãozinho” é uma publicação conjunta da Diretoria de Comunicação e Divulgação do 
GECC - Grupo Espírita Casa do Caminho e da SAFRATER - Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho, ambas 
sediadas à Rua Estado de Israel nº 59, Vila Clementino, São Paulo – SP – CEP 04022-000, Fone 5084.9058. Este informativo foi 
produzido gratuitamente por voluntários. As edições anteriores do Boletim Informativo podem ser acessadas, em meio  
eletrônico, na seção “notícias” do site www.tiaozinho.org.br.

Notícias do TIÃOZINHO

Informações sobre doações e trabalho voluntário
Para doações ou para mais informações sobre trabalho voluntário ou  atividades da Casa do Caminho e da 

Safrater, contate-nos pelos telefones: 5084.9058 (Safrater - Obras Sociais Tiãozinho); 2348-2230 (Casa 
do Caminho); ou pelos e-mail: queroajudar@tiaozinho.org.br ou pelo site:  www.tiaozinho.org.br.

Breshopping Tiãozinho,
ao lado da Casa do Caminho

 Os produtos e artigos usados doados na 
Casa do Caminho são triados e vendidos a preços 
muito baixos no Breshopping Tiãozinho. A renda 
gerada já é suficiente para a manuten-ção de 25% 
das crianças e adolescentes atendidos diariamente 
nas Obras Sociais Tiãozinho e no CETECC. E essa 
receita vem assumindo papel cada vez mais 
importante para a manutenção da entidade.
 Agradecemos as doações de roupas e de 
outros artigos para o Breshopping Tiãozinho
Agradecemos às pessoas generosas que enviam 

para a Casa do Caminho e para a Safrater suas 
doações de produtos, artigos e objetos usados. 
Esses produtos são encaminha-dos ao Breshopping 
Tiãozinho, ao lado da Casa do Caminho e na Creche 
Tiãozinho, e geram renda. Essa renda é destinada à 
manutenção das crianças e adolescentes da Creche, 
do Núcleo Tiãozinho 1 e 2 e jovens do CETECC.
 Agradecemos também às equipes de 
trabalhadores voluntários responsáveis pela triagem 
e organização desses produtos, o que fazem com 
muita dedicação e carinho.

Equipe de voluntárias na sala de triagem do
Breshopping, ao lado da Casa do Caminho.

Receita com venda de artigos usados no 
Breshoping Tiãozinho responde pela 

manutenção de 170 das já quase 1.000 crianças, 
adolescentes e jovens das Obras Sociais 

Tiãozinho e do CETECC


