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Mensagem dos Dirigentes

“Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um pouco” Edmund Burke

Muitas vezes nos declaramos dispostos a 
ajudar os mais necessitados, mas impomos 

tantas condições... Alegamos necessitar de mais 
recursos financeiros, dispor de mais tempo, 
concluir os estudos, casar, criar os filhos, aposen-
tar, cuidar dos netos... Enfim, as alegações são 
inúmeras e muitas são 
até respeitáveis e justas.

O problema, no en-
tanto, é que o nosso 
tempo de carência aca-
bou. Betinho, sociólogo 
e ativista dos direitos 
humanos no Brasi l , 
declarou com muita pro-
priedade que “quem 
tem fome tem pressa”, 
ela não pode esperar. 

Não é razoável pedir 
à multidão de crianças 
famélicas, que se con-
centram nos faróis limpando para-brisas ou 
fazendo malabarismos em troca de míseras moe-
das, que esperem indefinidamente pela ajuda. 
Ou sugerir aos milhares de jovens carentes de 
tudo, na iminência de se prostituírem ou de in-
gressarem no mundo das drogas e do crime, que 
esperem um pouco mais. Ou recomendar ao pai 
desempregado, no auge do desespero e a ponto 
de cometer uma loucura, que tenha um pouco 
mais de paciência.  

A situação é crítica e requer uma ação social ur-
gente e integrada, que mobilize as várias esferas 
governamentais e os segmentos conscientes da 

sociedade. Há que se priorizar a educação de 
base e a profissionalização; há que se investir 
na família, base de tudo, resgatando os valores 
éticos e morais; há que se recuperar a confiança 
da criança e do jovem vivendo em situação de 
risco, oferecendo-lhes alternativas viáveis para 

se integrarem à vida social 
com dignidade.

Já não há mais tempo, 
não podemos esperar pela 
conjunção adequada das 
circunstâncias ou pelo ali-
nhamento favorável dos 
astros. 

Precisamos mobilizar nos-
sos recursos, ainda que 
humildes; disponibilizar 
nosso tempo, mesmo que 
seja pouco; doar um pouco 
de nós mesmos, do nosso 
tempo, do nosso amor, dos 

nossos talentos, ainda que limitados. Temos que 
fazer nossa parte, dar nossa contribuição, aqui e 
agora. 

Para as pessoas conscientes e sensíveis à pro-
blemática social, a melhor forma de ajudar é en-
gajando-se numa organização social séria, de sua 
confiança, seja mediante o trabalho voluntário, 
seja por intermédio da doação de recursos.  

A miséria tem urgência. 
O relógio do tempo está girando rapidamente 

tanto para eles, que precisam de nossa ajuda, 
quanto para nós, que podemos ajudá-los, ANTES 
QUE SEJA TARDE.

“Não te digas incapaz, nem te digas inútil. 
Auxilie como puderes.”

André Luiz / Chico Xavier
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Os que pretendem transformar o próximo, de 
um dia para outro, a golpes verbais.

Os que descobrem pareceres inteligentes e bons 
conselhos para todas as pessoas, distraídos dos 
problemas que lhes são próprios.

Os que colocam a mente em outro mundo, de 
maneira absoluta, sem atender aos deveres do 
mundo em que respiram.

Os que permanecem incessantemente preocu-
pados em se defenderem.

Os que fazem dez projetos maravilhosos por dia 
sem concretizar nenhum deles em dez anos.

Os que reconhecem a grandeza das verdades 
divinas, mas que jamais dispõem de tempo para 

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Irmãos em perigo

Agora você pode fazer doações também pelo aplicativo
O app Tiãozinho de captação 

de doações já está disponível 
em lojas de aplicativos (a App 
Store) para Android e IOS. 

“É uma forma mais prática e 
eficiente de captação de doa-
ções, via celular. Por isso, vamos 
divulgar em todas as mídias, 
entre amigos, parentes, para 
que se espalhe e multiplique”, 
ressaltou Daniel Sanchez, diretor da SAFRATER.

De nome Tiãozinho, o aplicativo foi desenvolvido 
pela DOM (Donation Mobile).

Veja como instalar o aplicativo gratuito e fazer 
suas doações:

Entre na loja de aplicativos do seu celular, como 
a Play Store, por exemplo. Procure o aplicativo 
pelo nome Tiãozinho. Faça a instalação do app. 
O ícone do Tiãozinho vai aparecer na tela do seu 
computador. Clique em abrir. Pronto, você já 
entrou no aplicativo. 

Agora, é preciso fazer um cadastro simples. Basta 
fornecer telefone, nome, sobrenome, email e CPF. 
Cadastre uma senha. Agora, sim, você já está apto 
a fazer suas doações via celular.

Logo aparecerá a seguinte mensagem: “Preci-
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samos do seu apoio para 
ajudar outras pessoas”. 
Deslize a página para a es-
querda. Outras mensagens 
aparecerão, como “Conecte 
as pessoas que você ama” e 
“Nunca foi tão simples aju-
dar o próximo”.

Basta agora selecionar o 
tipo de contribuição que 

deseja realizar. 
As opções são:
Cestas básicas: são fornecidas por Calvo Ata-

cadista. Custa R$ 50 a unidade. Selecione a quan-
tidade que desejar.

Produtos Básicos: são fornecidos por Calvo Ata-
cadista. Há duas opções: cesta básica de Artigos 
Pedagógicos (R$ 30) e de Artigos de Esportes (R$ 
30). Também é possível escolher quantas unidades 
quer comprar.

Doação $: Digite a quantia que deseja ofertar. 
O valor é opcional.

Campanhas: Selecione a campanha Perecíveis  
e contribua com R$ 30 (ou mais). 

No aplicativo, você também pode acompanhar 
o histórico das suas doações! #partiudoar

cultivá-las, em favor 
da própria iluminação.

Os que adiam in-
definidamente para 
amanhã o serviço da 
compreensão e do 
amor ao próximo.

Os que se sentem se-
nhores exclusivos de 
todos os trabalhos no campo da caridade, sem 
distribuir oportunidades de serviço aos outros.

Os que declaram perdoar a ofensa, mas que 
nunca conseguem esquecer o mal.

Os que encontram ensejo de se entediarem da 
vida.

(Francisco Cândido Xavier. Do livro “Agenda 
Cristã”, ditado pelo Espírito André Luiz)



De vez em quando, é bom mesmo dar um ‘tapa 
no visual’, para gente se sentir mais bonita e 

ter a auto-estima lá em cima. E a Creche também 
merece essa repaginada!

Depois de quatro semanas de trabalho sob o 
comando dos pincéis de Ademias Justiniano dos 

www.tiaozinho.org.br

Muro da Creche ganha nova pintura
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Com a carinha pintada de “coelhinho” e o sorriso 
estampado no rosto, as crianças da Creche Tiãozinho 
comemoraram a Páscoa. A festa aconteceu no dia 12 
de abril. 

“As crianças foram divididas em dois grandes gru-
pos. As professoras e as crianças participaram de 
brincadeiras temáticas no Espaço Cultural”, conta a 
diretora Ivone Nonato. 

Os voluntários deram um presentinho com chocolates 
para cada criança. 

A alegria foi geral! E a festa foi linda!

A Páscoa teve pintura de rosto, brincadeiras e chocolate!

“A escolha do motivo atual (da pintura do muro) foi compartilhada com as professoras. E a 
intenção é passar um pouco do que as crianças fazem na escola.”

(Ivone Nonato, diretora da Creche)

Anjos, a pintura do muro da Creche foi fina-
lizada no início de abril. E o resultado ficou 
lindo, alegre, divertido! A nova pintura mostra 
a alegria das crianças.

Confira como ficou o muro repaginado da 
Creche Tiãozinho:

Foto: Creche Tiãozinho



www.tiaozinho.org.br

Cinquenta alunos do Núcleo Tiãozinho puderam 
contemplar constelações, estrelas e planetas no 
Planetário Aristóteles Orsini, dentro Parque Ibira-
puera. A sessão, com duração de 40 minutos, 
ocorreu no dia 20 de abril. Entrada gratuita.

É a primeira vez que crianças do Núcleo visitam 
o Planetário!

O aluno João Victor Souza Santos, de 11 anos, 
disse que desconhecia a existência de “tantas 
estrelas no céu” e achou “fascinante” ver os de-
senhos do zodíaco nas estrelas.

Depois da visita ao planetário, as crianças, de 10 
a 12 anos, caminharam um pouco pelo parque e 
aproveitaram para brincar.

Planetário: Acesso pela Av. Pedro Álvares Cabral 
– Portão 3 - Parque Ibirapuera.
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Em visita ao Catavento, crianças do 
Núcleo têm experiências divertidas

As seções no Catavento são interativas; crianças aprendem como a 
eletricidade é gerada para acender uma lâmpada

Encostar na máquina eletromagnética (que faz 
o cabelo arrepiar) e ter aula interativa sobre 

a vida marinha e os oceanos, dentro de um si-
mulador de submarino. Essas foram experiências 
vividas por 50 alunos da turma da manhã do Nú-
cleo Tiãozionho no Museu Catavento, no Brás. A 
visita das crianças, na faixa etária de 7 e 8 anos, 
foi realizada no dia 24 de março.

“Foi um passeio educativo com o objetivo de 
aproximar nossos alunos do mundo científico de 
uma forma lúdica e interativa”, explica Vilma Souza 
Andrade, coordenadora do Núcleo há quatro anos.

No Catavento, os alunos também vivenciaram 
outras experiências com calor, luz e óptica, 
mecânica e som. “Tia Vilma, esse passeio foi ma-
ravilhoso. Aprendi muito hoje”, disse o aluno João 
Vitor Aguiar, de 7 anos.

As instalações do Catavento estão divididas 
em quatro grandes seções: Universo (do espaço 
sideral à Terra); Vida (do primeiro ser vivo até o 
homem); Engenho (criações do homem dentro da 
ciência); e Sociedade (problemas da convivência 
organizada do homem). Vale muito a visita!

Museu Catavento: Av Mercúrio, s/n - Parque 
Dom Pedro II, no Brás.

Sob os astros e as estrelas 
no Planetário do Ibirapuera

Alunos do Núcleo se reúnem para 
foto na entrada do Planetário; 

durante a sessão (foto menor), eles 
ficam inclinados em poltronas para 

melhor contemplar os astros

Foto: Núcleo Tiãozinho

Fotos: Núcleo Tiãozinho
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É CAMPEÃO! Os meninos do Futsal 
Sub 12 conquistam a Copa Social
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O título de campeão da categoria Sub 12 da Copa Social Academia de Futebol é da equipe do 
Núcleo Tiãozinho. A equipe Sub 10 ficou na vice-liderança, na sua categoria. O título de campeão 

é inédito para o Sub 12, que terminou o campeonato invicto, ou seja, não perdeu nenhum jogo.
Promovida pelo Instituto Muda Brasil desde 2014, a competição deste ano começou em fevereiro 

e terminou no dia 1o de abril, com as rodadas finais. A equipe Sub 12 participa há três anos da Copa; 
a Sub 10 há dois anos. Nas edições anteriores, elas foram vice-campeãs. 

O Núcleo Tiãozinho mantém três equipes de futsal (Sub 10, 12 e 13), com 80 alunos no total, sob 
o comando do treinador Eduardo Canuto, de 27 anos. 

Veja o placar das partidas finais da Copa:

Quem são os nossos campeões!
EQUIPE SUB 10 - Vice-campeã
• Gabriel Souza
• Pedro Henrik
• Wallan Carvalho
• Leonardo Ribeiro Rocha
• Roger de Almeida Silva
• Nicolas Vieira
• Ryan Torres Neri
• Douglas Alexandre T. Santos
• Eduardo Araújo de Oliveira
• Paulo Vitor Cordeiro

EQUIPE SUB 12 - Campeã
• Wevereton Santana
• Kauã da Mota
• Kauê Tristão
• Wallace Ferreira
•  Wueller Alexandre Carvalho
• Ângelo Gabriel Ferreira da Paixão
• Kauã Dias
• Danilo Félix
• Émerson Dhiordan Cecílio Fidélis
• Nathanael Vieira
• Anderson Almeida de Souza
• João Matheus Nunes Santos
• Jezrel Silveira Martins

Categoria Sub 10 
Núcleo Tiãozinho 1 x 0 Barcelona

Categoria Sub 12
Núcleo Tiãozinho 4 x 2 Imbra
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Alô, empresas, contratem os jovens do 
CETECC no Programa Jovem Aprendiz
Você, empresário, que precisa contratar 

jovens para o Programa Jovem Aprendiz, dê 
oportunidade para os alunos do CETECC (Centro 
Educacional e Tecnológico Casa do Caminho). O 
objetivo do CETECC, que investe na formação de 
seus alunos de forma gratuita, é atender jovens 
vivendo em condições de vulnerabilidade so-
cioeconômica e risco social, oferecendo ensino 
profissionalizante e os encaminhando para o 
mercado de trabalho. O Jovem Aprendiz é, por-
tanto, uma porta aberta para esse mundo!

“Empresário, a maior riqueza que poderá 
oferecer aos jovens é a oportunidade de 

aprendizado de um ofício digno.”

De acordo com a Lei 10.097/2000, empresas de 
médio e grande porte têm a obrigatoriedade de 
contratar jovens de 14 a 24 anos como aprendizes.

Só há vantagens: 
• Jovens: terão a oportunidade de conseguir 

o primeiro emprego e entrar no mercado de 
trabalho, gerando transformação social a ele 
e à sua família por meio da geração de renda.

• Empresários: contribuirão com a formação de 
futuros profissionais do país, e sua empresa 
vai assumir um importante compromisso no 
âmbito da responsabilidade social. 

Vale ou não vale esse investimento?

Entre em contato por meio do:
E-mail: diretoria@cetecc.org.br
Ligue para: (011) 5011-1950 ou 5670-1950.

Para tornar-se uma empresa 
parceira do CETECC:

Jovens do CETECC visitam a Bolsa de Valores
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Você tem ideia de como uma Bolsa de Valores funciona? 
Pois 66 alunos do CETECC agora têm. No dia 30 de março, 
o grupo (dos cursos de Auxiliar Administrativo, Operador 
de Computador, Recreação, Auxiliar de Secretaria Escolar e 
Recepção de Eventos) visitou a BM&F Bovespa e aprendeu 
um pouco sobre o mercado de ações.

“Foi uma aula externa muito produtiva. Fiquei impres-
sionada de entender e conhecer pessoas e essa história, tu-
do muito bem explicado e profissionais super atenciosos”, 
disse a aluna Amélia Beatriz Costa de Souza, do curso de 
Recepção de Eventos.

Foto: CETECC

A visita teve demonstração do pregão em tempo real



Está prevista para começar em maio a 4a etapa das obras de conclusão do Projeto CETECC - Casa 
do Caminho. Se tudo correr dentro do cronograma, a obra deverá estar concluída em seis meses, 

após o seu início. Portanto, é importante contribuir com essa obra e beneficiar dezenas de jovens em 
cursos profissionalizantes da SAFRATER. Veja como ajudar:

www.tiaozinho.org.br

4a etapa do Projeto CETECC - Casa do 
Caminho deve começar em maio
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1) Fazer doação de qualquer valor, em nome do CETECC, 
na livraria da Casa do Caminho ou mediante depósito nas 
contas da SAFRATER:

• Banco do Brasil
Agência: 1815-5 / Conta Corrente: 401.959-8.
• Bradesco
Agência: 420 / Conta Corrente 33.950-4.
2) Doar materiais de construção mediante contato direto 

no CETECC com os engenheiros responsáveis pela obra ou 
entrar em contato com a secretaria da SAFRATER:

• CETECC: Rua das Guassatungas, 222 - Jabaquara. 
Telefone: (011) 5011-1950

• SAFRATER: Rua Estado de Israel, 59 - Vila Clementino. 
Telefone: (011) 5084-5098. CEP: 04022-000.

3) Inscrever-se na campanha “CETECC - EU AJUDO A 
CONCLUIR”, contribuindo com qualquer quantia.

Para cadastrar-se como doador, basta preencher o 
formulário abaixo e encaminhá-lo à SAFRATER (Sociedade 
de Amparo Fraterno Casa do Caminho). Você receberá 
mensalmente um boleto bancário para efetuar sua con-
tribuição conforme sua opção, juntamente com o 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 momento, sem prévio aviso, se assim 
o desejar. As doações corporativas (de empresas) podem 
ser deduzidas do Imposto de Renda.



Além de roupas e sapatos em bom estado de 
uso, o Breshopping Tiãozinho também aceita 

doações de livros (espíritas ou não), revistas, gibis, 
CDs e DVDs para o Sebo Tiãozinho. “Uma equipe 
de voluntários faz a triagem e separa os que estão 
em bom estado para colocá-los à venda”, explica 
Ivani Abdo Lopes, gerente do Breshopping.

Em média, as publicações são vendidas pela me-
tade do valor do mesmo exemplar novo vendido 
em lojas e livrarias.

Na Casa do Caminho, todos produtos e artigos 
usados doados são colocados à venda no Breshop-
ping Tiãozinho e no bazar do CETECC. 

Toda a renda gerada das vendas é direcionada 
para custear as Obras Sociais Tiãozinho, da SA-
FRATER, onde funcionam a Creche, o Núcleo e os 
cursos profissionalizantes do CETECC. Essa renda 
corresponde a cerca de 22% da manutenção des-
sas obras sociais. Colabore!

www.tiaozinho.org.br

Livros também podem ser doados 
ao Breshopping Tiãozinho
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Notícias do Tiãozinho - EXPEDIENTE
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, 59, na Vila 
Clementino, em São Paulo (SP) - CEP: 04022-000 - Fone: (011) 5084-9058. Este informativo foi produzido gratuitamente por voluntários. 
As edições anteriores dos Boletins Informativos podem ser acessadas, em meio eletrônico, na seção Notícias do site www.tiaozinho.org.br
Jornalista responsável: Claudia Varella (Mtb: 21.596).

Foto: Enio Silingardi Lopes

Livros mais baratos também podem ser adquiridos Breshopping Tiãozinho e 
no bazar do CETECC

Programe-se: eventos de MAIO

Veja como ajudar ainda mais:
 Para doar: basta entregar seus produtos 

diretamente ao Bazar de Usados, localizado 
ao lado da Casa do Caminho (Rua Estado 
de Israel, 59, na Vila Clementino).

Para ser voluntário: 
• Entre em contato por telefone com a 

SAFRATER (5084-9058) ou a Casa do 
Caminho (2348-2230). 

• Mande mensagem pelo e-mail: 
queroajudar@tiaozinho.org.br

• Mais informações no site: www.
tiaozinho.org.br
Ser voluntário é doar seu tempo e 

talento para ajudar o próximo.

Na Creche Tiãozinho
√ dia 12: Festa das Mães
√ dia 19: Festa dos Aniversariantes do Mês
√ dia 26: Reunião com a comunidade - Indi-
cadores de Qualidade
√ dia 30: Reunião de Pais e Mestres

No Núcleo
√ dia 17: Passeio ao Planetário, no Parque Ibi-
rapuera. Grupos 5 e 6 da manhã.

No CETECC
√ dia 19: Atividade com a Família: Exposição 
Fotográfica.

Prestigiem os nossos eventos!


