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 Já vimos que atravessamos um 
processo caracterizado por rápidas e 
profundas transformações em vários 
sentidos e em âmbito mundial. No caso 
brasileiro essas mudanças são ainda 
mais significativas, tendo em vista o 
baixo nivel de desenvolvimento econô-
mico em que se encontrava o país e as 
enormes distorções sociais que 
prevaleciam entre nós. Embora haja 
muito ainda que evoluir e atravessemos 
uma crise político-econômica impor-
tante, os avanços nas duas últimas 
décadas são evidentes.

Tais avanços foram, e continuam sendo, motivados 
por um conjunto de fatores sociais, econômicos, 
geográficos, culturais e tecnológicos, que se 
interconectam e se potencializam. As mudanças se 
manifestam de diversas formas. Vão desde uma maior 
conscientização social-político-econômica, passando 
pela busca por liberdade de expressão e democracia, 
avançando para a redução das desigualdades sociais e 
progressos nos direitos das minorias, evoluindo para 
uma maior igualdade de gênero, caminhando para uma 
melhor percepção de direitos e deveres, até uma 
crescente preocupação com a ética, com a corrupção, 
com os desvios de conduta... 

Dentre os fatores geradores de transformação 
merece destaque a evolução vertiginosa da tecnologia 
da informação e comunicação (TIC), que serviu de base 
e insumo para todo o processo de mudanças. Por meio 
da internet foram criados novos sistemas de 
comunicação e informação. A popularização da internet 
potencializou o uso das TICs em diversas áreas, e 
possibilitou o surgimento das redes sociais, com papel 

fundamental no atual processo de 
mudanças. 

Mas se o país evoluiu em muitos 
aspectos, e isso é inegável, há uma área 
em que houve evidente perda de 
qualidade, e até mesmo  retrocesso: 
trata-se da educação. De todo o 
processo de mudanças, a educação é a 
nota destoante que se manifesta na 
precarização das condições de ensino, 
tanto do ponto de vista estrutural quanto 
técnico. E isso se torna tanto mais sério e 

preocupante na medida em que se sabe que a 
educação constitui pré-requisito para tudo o mais. Dela 
depende a natureza, a essência e o rumo de todo o 
processo de mudanças.  

É fundamental, pois, reestruturar as bases do 
ensino aprendizagem, centrar esforços na qualidade da 
educação, recuperar a escola. Para tanto é preciso 
reformular o atual modelo de desenvolvimento 
socioeconômico, colocando a escola no centro do 
modelo, como fator indutor de mudanças. Só assim 
teremos uma transformação comprometida com o 
progresso efetivo, socialmente justa, autossustentável 
e duradoura. 

Cristovam Buarque ─ ex-ministro da Educação, ex-
governador do Distrito Federal e atual senador ─ em 
entrevista ao Jornal do Commercio diz que ”hoje, o 
avanço e o progresso não está mais nas fábricas, está 
nas escolas. A revolução não vem de tomar o capital do 
capitalista para o trabalhador. A revolução vem de 
colocar o filho do trabalhador numa escola com a 
mesma qualidade da escola do filho do patrão.” Essa é a 
revolução que falta, o mais é consequência.

EDUCAÇÃO,
A REVOLUÇÃO QUE FALTA

“Se os teus projetos forem para um ano, semeia o grão. Se forem para dez anos,
planta uma árvore. Se forem para cem anos, educa o povo.” - Provérbio chinês

‘‘A revolução vem de colocar o filho do trabalhador numa escola com a 
mesma qualidade da escola do filho do patrão.’’ -  Cristovam Buarque
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* A paciência não é um vitral gracioso para as suas 
horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos.

* A serenidade não é jardim para os seus dias 
dourados. É suprimento de paz para as decepções de 
seu caminho.

* A calma não é harmonioso violino para as suas 
conversações agradáveis. É valor substancial para os 
seus entendimentos difíceis.

* A tolerância não é saboroso vinho para os seus 
minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você 
demonstre boa-vontade, ante os companheiros menos 
evolvidos.

* A boa cooperação não é processo fácil de receber 
concurso alheio. É o meio de você ajudar ao 
companheiro que necessita.

* A confiança não é um néctar para as suas noites 
de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta.

* O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para 
os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para 
os seus dias de luta.

* A resistência não é adorno verbalista. É sustento 
de sua fé.

* A esperança não é genuflexório de simples 
contemplação. É energia para as realizações elevadas 
que competem ao seu espírito.

* Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado 
do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no 
momento oportuno.

(Mensagem do Espírito André Luiz, psicografada por Francisco 
Cândido Xavier, constante do livro Agenda Cristã, 29, FEB.) 

MENSAGEM ESPIRITUAL

As crianças da Creche Tiãozinho homenagearam suas mamães com muitas surpresas: 
apresentações musicais, dinâmicas sobre o tema, brincadeiras divertidas

e até com uma linda rosa...
O Dia das Mães é certamente uma das datas 

mais importantes do ano na Creche Tiãozinho. 
E este ano não foi diferente. As crianças 
prepararam com muito entusiasmo e alegria 
muitas surpresas para mostrarem para as suas 
mamães e familiares. Foram apresentações 
musicais, dinâmicas sobre o tema, brincadeiras 
divertidas, que as crianças ensaiaram com 
entusiasmo e puderam curtir bastante durante 
várias semanas.  

Nas brincadeiras e dinâmicas procura-se 
mostrar para as crianças que as mães são 
sempre importantes para os seus filhos e não 
apenas no dia das mães. É trabalhado também 
a questão das diferentes estruturas familiares 
mostrando que na ausência da mãe, a pessoa 
que assume o seu lugar é tão importante e a 
ama tanto quanto a mãe pois é quem cuida da 
criança e a protege. Às vezes é uma avó, uma 
tia, uma irmã, o pai ou mesmo uma outra pessoa 
da família.    

As apresentações aconteceram no Espaço 
Cultural da Creche Tiãozinho com a presença 
das mães e familiares, das educadoras e de 
d i r igentes  da creche.  As mamães se 
surpreenderam e se emocionaram com a 
performance das crianças. E puderam registrar 
tudo em dezenas de fotos que vão guardar para 
sempre com muito carinho.

Seguem fotos das apresentações...

É RAZOÁVEL  PENSAR NISTO

DIA DAS MÃES NA CRECHE TIÃOZINHO
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“PÉ NA ESTRADA”

Os a lunos  do  Núc leo  Tiãoz inho  fo ram 
presenteados no dia 28 de abril com a apresentação 
da peça de teatro “Pé na Estrada”.  

“Meia Légua” é um palhaço viajante que já cruzou 
os quatros cantos do mundo e agora está em sua 
viagem de volta para casa. A bordo de sua barraca-
navio ele tem um pequeno problema e é obrigado a 
interromper a viagem. Os condutores da linguagem 
do espetáculo são músicas clássicas e elementos da 
linguagem tradicional de rua, como o palhaço, 
máscaras e interações com a plateia.

"Se partires um dia rumo à Ítaca faz votos de que o 
caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de 
saber...”

Logo após a apresentação, o aluno Adriel 
Henrique, de 7 anos, falou para a sua educadora, 
Heliane: “─ Professora, você viu que bonito?! Ele 
teve que deixar tudo para ir em busca de um objetivo.”

As peças teatrais estimulam a imaginação e a 
criatividade das crianças e remetem a situações 
ligadas à persistência, à desafios, à busca de 
soluções, ao foco em objetivos... E uma criança sem 
imaginação será no futuro um adulto emocional-
mente pobre, desmotivado, vivendo uma vida sem 
objetivo, sem significado.   

Agradecemos imensamente aos profissionais 
responsáveis pela peça “Pé na Estrada”, pela 
generosidade de apresentá-la às crianças do Núcleo 
Tiãozinho, proporcionando-lhes momentos de 
alegria e reflexão. Muito obrigado! 

Seguem algumas fotos tiradas por Sissy Eiko.

Dados técnicos do espetáculo:
Argumento, concepção e atuação: Thiago 

Andreuccetti | Direção: Kleber Brianez | Direção 
Musical: Alexandre Maldonado | Cenários e 
adereços: Sidnei Caria e Thiago Andreuccetti | 
Figurinos: Osvaldo Gonçalves | Iluminação: Fábio 
Ferretti | Produção: Luciana Rosmaninho | 
Realização: Cia Légua e Meia de Teatro | Fotografia: 
Sissy Eiko

TEATRO NO NÚCLEO: 

"Se partires um dia rumo à Ítaca faz votos de que o caminho seja longo,
repleto de aventuras, repleto de saber...”
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NA MEGAPRODUÇÃO

“DISNEY ON ICE”
NO GINÁSIO DO IBIRAPUERA

Rosa Redígolo, funcionária do 
Banco do Brasil, e frequentadora da 
Casa do Caminho, conseguiu junto ao 
Banco do Brasil 100 convites para  
crianças do Núcleo Tiãozinho irem ao 
espetáculo “Disney on Ice – Mundos 
Fantásticos”, no Ginásio do Ibira-
puera, no dia 6 de maio.  

O espetáculo conduz a um mundo 
de magia e fantasia, onde a pista de 
gelo é o palco para o encontro de oito 
princesas da Disney, entre elas Bela, 
Cinderela e Jasmine e suas tramas já 
conhecidas ─ que envolvem príncipes 
e bruxas malvadas. O segundo ato é 
dedicado, em grande parte, às irmãs 
Anna e Elsa, do recente fenômeno 
“Frozen – Uma Aventura Congelante”.

Quem conduz o espetáculo é fada 
Sininho, de “Peter Pan”.

Dá pra imaginar a alegria e o 
deslumbramento das crianças em 
contato com esse mundo mágico de 
fantasia da Disney?! Pois é, nossas 
crianças quase piraram com o 
espetáculo. Algumas delas tiveram a 
oportunidade de interagir com os 
personagens, inclusive passeando na 
carruagem da Ariel (uma das perso-
nagens). E pra completar a alegria 
todas as crianças ganharam um 
lanchinho dos organizadores do 
evento. Era comum ouvir expressões 
de alegria e entusiasmo. Um menino 
declarou: ─ “Professora, este foi o 
melhor passeio da minha vida!”

Agradecemos aos amigos do 
Banco do Brasil, em especial à Rosa, 
pela oportunidade oferecida às 
nossas crianças de assistirem a um 
espetáculo tão grandioso, que, sem 
dúvida, ficará registrado durante muito 
tempo em suas lembranças. Em nome 
delas, aceitem nosso muito obrigado!

Seguem algumas fotos tiradas por 
Sissy Eiko.

"Professora, este foi o melhor passeio da minha vida!!!”

CRIANÇAS DO NÚCLEO TIÃOZINHO
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CRIANÇAS DO NÚCLEO TIÃOZINHO
DESTACAM-SE NA 19ª EDIÇÃO 

DA COPA LIGA SUL DE FUTSAL

A Liga Sul de Futsal é a principal competição de futsal 
entre clubes profissionais da Região Sul, organizada 
pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). A Liga 
Sul organiza diversos torneios de futsal ao longo do ano, 
e entre eles a Copa Liga Sul de futsal menores, voltada 
para as categorias de base do futsal, de onde despontam 
os craques do futuro. 

As equipes convidadas para os torneios são 
normalmente equipes federadas e que já apresentam 
um futsal de bom nível. O Núcleo Tiãozinho é exceção: 
não é federado e nem está ligado a nenhum clube de 
futsal, mas independente disso tem sido convidado 
regularmente a participar do torneio, em várias 
categorias, em função do bom nível do seu futsal e da 
postura de suas equipes, tendo se destacado em 
algumas edições do torneio. Nesta 19ª edição da Copa 
Liga Sul de futsal o Núcleo Tiãozinho inscreveu equipes 
em duas categorias: a Nova Geração Tiãozinho sub 11 
e sub 12. 

A equipe sub 12 da Tiãozinho, após disputar a final 
com a forte equipe federada do Kuma Futsal, foi 
derrotada e ficou com o vice-campeonato. Já a categoria 
sub 11 venceu todos os seus adversários por goleada, 
chegando à final com o Palmares Futsal, que venceu 
pelo placar de 5 x 1.

Com isso o Nova Geração Tiãozinho sub 11, sagrou-
se campeão invicto da 19ª Copa Liga Sul de Futsal 
menores, e ainda conquistou os seguintes prêmios 
individuais: Artilheiro (Kauê), Destaque (Kauê) e Melhor 
Goleiro (Weverton).

Parabéns aos meninos do futsal da Tiãozinho pelas 
importantes conquistas e em especial ao professor 
Eduardo, pelo excelente trabalho desenvolvido com as 
crianças. Agradecemos também a todos que direta ou 
indiretamente contribuiram para mais essa conquista do 
Núcleo Tiãozinho. Obrigado a todos!

Seguem algumas fotos das equipes...  

“Equipes sub 11 e sub 12 da Nova Geração Tiãozinho conquistam campeonato e vice-campeonato
na 19ª edição da Copa Liga Sul de futsal menores e ampliam sua galeria de troféus.”
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Em maio,  a SAFRATER assinou Termo de 
Colaboração com a Fundação Salvador Arena para o 
recebimento em doação de cerca de R$ 200.000,00, 
destinados à finalização das obras do Módulo 7 do 
CETECC. Com esses recursos será possível concluir as 
instalações de 14 banheiros e o acabamento de 7 andares 
de escadas e respectivos complementos. Tais obras 
consistem na aplicação de granilite, instalação de 
corrimão e vidros nas janelas das escadas; instalação de 
louças sanitárias, torneiras, válvulas hidra, colocação de 
vidros, azulejos, pisos e acabamento de gesso nos 
banheiros.

A Villarta concluiu também, em maio, a instalação do 
elevador, com recursos doados pelo engenheiro Newton 
Ferraro Junior.  Com isso já é possível a acessibilidade a 
todos os andares do prédio. Com a conclusão dos 
banheiros e escadarias, no Módulo 7, o edifício poderá 
entrar em operação normal já a partir de agosto.  

 Seguem paralelamente as obras de acabamento e 

instalações da Casa do Caminho, unidade Jabaquara, em 
anexo ao CETECC, cuja expectativa de conclusão é 
também para o final de agosto ou setembro, dependendo, 
no caso, da obtenção de recursos para as instalações 
complementares do auditório. Foram finalizadas as obras 
de alvenaria, pintura e instalação de vidros no andar térreo 
e mezanino. Foram também concluídas as salas de 
atividades. Conseguimos parcerias para as instalações 
elétricas, sistema de ventilação, palco e decoração. 
Faltam ainda parceiros para a instalação do sistema de 
som e imagem e para as cadeiras.

Vamos torcer e trabalhar juntos para que as obras 
possam ser concluídas e disponibilizadas para uso até o 
final de agosto ou setembro. Continuamos avançando e 
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 maio.

SAFRATER firma parceria com
Fundação Salvador Arena para conclusão do 

Módulo 7 do CETECC

Vista lateral do CETECC, pela 
Rua das Curruíras, com nova
pintura nos brizes. Anexo da
Casa do Caminho à direita. 

Vista do hall e parte interna do
elevador Villarta, no Módulo 7 do
edifício do CETECC.

Corredor e salas de atividades da 
Casa do Caminho, em anexo ao CETECC.

Hall das salas de atividades da
Casa do Caminho, em anexo ao CETECC.

Continuação do
edifício do CETECC
(2ª etapa da obra).

Vista interior do prédio
do CETECC,

com a continuação do 
 edifício aos fundos

(2ª etapa da obra).

Edifício do CETEEC à esquerda,
com anexo da Casa do Caminho
à direita, interligados por escadaria.

Vista interna do mezanino 
e parte do auditório Casa do Caminho.
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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 manutenção 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 mais de 200 das já quase 1.000 
crianças, adolescentes, jovens e adultos 
atendidos diariamente nas Obras Sociais 

Tiãozinho e no CETECC”


