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Mensagem dos Dirigentes

Férias servem para a gente recarregar 
as energias. Mas também para gastar 

energia! E foi assim que as crianças e os ado-
lescentes atendidos pelas obras sociais da SA-
FRATER passaram o mês de julho: gastando 
energia.

Alunos da Creche Tiãozinho e do Núcleo Tião-
zinho puderam viver o mês de julho com muitas 
atividades, brincadeiras, jogos e diversão, 
dentro da pro-
gramação de 
férias da ins-
tituição!

Teve até ti-
me de futsal 
que saiu vi-
t o r i o s o  d e 
um amistoso. 
Parabéns à 
equipe!

E  o l h a 
que correr, 
brincar, se di-
vertir e até 
meditar (sim, 
as crianças 
fazem meditação regularmente) faz bem à 
beça para manter o foco e a concentração!

E de volta às aulas, em agosto, as crianças da 
Creche já tiveram uma atividade bem legal: no 
Dia do Folclore a experiência de “encontrar” 
o Saci-Pererê e conhecer com ele os alimentos 
saudáveis para a nossa alimentação.

Os adolescentes do Núcleo também voltaram 

com tudo. Foram assistir à peça “A Bela 
Adormecida” no Teatro Salvador Arena, em 
São Bernardo do Campo. Uma cortesia da 
Fundação Salvador Arena, a quem somos mui-
to gratos.

Recorde de inscrição
O CETECC teve um dia de muita gente na por-

ta: o dia de inscrição para seus Cursos Livres 
d e  s á b a d o . 
Mais de 160 
p e s s o a s  s e 
inscreveram, 
e 134 foram 
selecionadas 
para seis cur-
sos com vagas 
d isponíve is . 
Um recorde 
de procura por 
esses cursos!

Outro des-
t a q u e  d o 
Boletim é o 
depoimento 
de mais um 

voluntário das obras sociais. Uma professora 
de Ballet conta como começou a praticar a 
atividade e a importância de ser voluntária no 
Núcleo Tiãozinho.

Na última página do Boletim, mais detalhes 
do nosso Breshoping, cujas renda é revertida 
para as obras sociais da SAFRATER.

Bom retorno! Boa leitura!

Crianças do Núcleo se divertem com brincadeiras durante as férias de julho
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“Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as 
fizerdes.” — JESUS (João, 13.17)

1. Entre saber e fazer existe singular diferença.
2. Quase todos sabem, poucos fazem.
3. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente 

ensinam o que constitui o bem. 
4. Todas possuem serventuários, crentes e propa-

gandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam 
cada vez mais.

5. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. 
É a palavra dos que sabem.

6. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, 
muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendi-
das. É o esforço supremo dos que fazem.

7. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da Terra 
e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, 
fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios 
culminantes.

8. A existência de uma teoria elevada envolve a ne-
cessidade de experiência e trabalho. 

9. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais 
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Mensagem Espiritual

Saber e Fazer

Creche: Saci-Pererê passou por aqui
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Para anotar na agenda

✓ Dia 23/9, das 8h às 10h

Feira Cultural do CEI: “Arte em suas diferentes 
expressões”. O Coral Notas do Caminho fará 
o encerramento do evento.

No Dia do Folclore, comemorado em 22 de 
agosto, as crianças da Creche Tiãozinho tive-
ram uma visita ilustre: o Saci-Pererê.

Elas assistiram à apresentação lúdica “Um en-
contro como o Saci”. As professoras Leninha e 
Cintia abriram o encontro com diálogos sobre 
o personagem, com perguntas do tipo: O que 
faz? Do que gosta? 

A professora Kelly caracterizou-se como  o 
personagem, entrou na roda das crianças, 
interagiu com elas, fez brincadeiras e enca-
minhou a conversa para a alimentação do 
Saci. Alimentos saudáveis (como abobrinha, 
beterraba, cenoura, chuchu e rabanete) foram 
mostrados às crianças, que foram convidadas 
a experimentá-los.

“Foi uma apresentação divertida e alegre”, 
resume Ivone Nonato, diretora da Creche.

No Dia do Folclore, o Saci-Pererê faz a alegria da criançada 
da Creche Tiãozinho e incentiva à alimentação saudável
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humilde tese do bem deixaria de existir por inútil.
10. João assinalou a lição do Mestre com sabe-

doria. Demonstra o versículo que somente os que 
concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser 
bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço 
cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre 
saber e fazer.

***
Francisco Cândido Xavier (pelo espírito Emmanuel). 

Lição 49 do livro “Caminho, Verdade e Vida”
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No Núcleo: o ballet voluntário
Sempre é bom agradecer e 

valorizar o trabalho dos volun-
tários nas obras da SAFRATER. Fazem 
a diferença na vida das nossas crian-
ças, adolescentes e jovens.

Entre os voluntários do Núcleo 
Tiãozinho, está a Mônica Souza, 
professora do ballet. Veja o seu de-
poimento:

“O ballet sempre foi a minha paixão 
desde a minha infância. Mas, por 
motivos financeiros, meus pais nunca 
puderam me colocar para estudar 
ballet. Aos meus 40 anos, com muita 
emoção, fiz minha primeira aula de 
ballet e hoje, 12 anos depois, digo que o ballet 
corre nas minhas veias. 

Hoje com muito amor eu me tornei voluntária 
dessas pequenas bailarinas porque gostaria 
que elas tivessem a oportunidade que eu 
não tive, e se possível ajudar que elas se 

www.tiaozinho.org.br

O  f u t s a l 
Tiãozinho ga-
nhou mais uma. 
Os alunos do 
Sub 10 e Sub 
12 foram cam-
peões e os do 
Sub 14 v ice- 

campeões do 1o festival de Futsal do 
Jaú Futebol Clube 2017. 

O torneio aconteceu no dia 12 de 
agosto, no Condomínio Residencial 
Cupecê, no bairro Jardim Prudência, 
em São Paulo.

No total, o Núcleo Tiãozinho tem 20 
alunos que participam das equipes de 
futsal, sob o comando do professor 
Eduardo Canuto da Silva Jr.
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A professora Mônica Souza com suas meninas do ballet

tornem bailarinas disciplinadas, respeitando 
o trabalho em equipe ou simplesmente se tor-
nem seres humanos melhores. 

Sabendo que é muito gratificante poder dar 
ao seu irmão um pouquinho da sua experiência. 
E sempre digo o quão essas crianças são aben-
çoadas pelo Projeto Tiãozinho.”

Sub 10

Sub 12

Sub 14

Futsal mais uma vez campeão!



Férias e brincadeiras = tudo a ver
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Julho é mês de férias! 
E férias lembram brin-

cadeiras e diversão. 
Foi com muitas brin-

cadeiras, jogos e diversão 
que as crianças do Núcleo 
Tiãozinho passaram o mês 
de julho na entidade, em 
atividades saudáveis e se-
guras.

A programação de férias 
do Núcleo foi encerrada 
no dia 31 de julho, com a 
média de 60 a 80 alunos 
por período participando 
das at ividades,  como 
jogos cooperativos, brinca-
deiras, oficinas de artes 
(reprodução de desenhos 
e pintura com guache, por 
exemplo, entre outras)e 
meditação.

“Foi um mês muito pro-
dutivo e divertido para 
os alunos que estiveram 
presentes”, disse Vilma 
Souza Andrade, coordena-
dora do Núcleo Tiãozinho.

A meditação não é, no 
entanto, novidade para os 
alunos. “Já  temos (a meditação) todos os dias 
em todas as turmas, mas a professora Elaine 
realizou, no período de férias, essa atividade 
e explicou a importância da meditação”, diz 
Vilma. Segundo ela, a meditação ajuda no 
controle das emoções e traz calma após cada 
atividade realizada. “A sala fica mais silenciosa, 
e os alunos prestam atenção na atividade”, diz.

Houve também  um amistoso  de futsal entre  
os alunos do Núcleo e os do CCA AME (Centro 
de Crianças e Adolescentes). Tiãozinho venceu 
a partida!

www.tiaozinho.org.br

O time de futsal do Núcleo que venceu o amistoso contra os jogadores do CCA AME

Vôlei foi uma das atividades das férias no Núcleo
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Crianças fazem meditação sempre ao final das atividades
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“O amor é muito mais forte que o mal”
 

A frase é da aluna Júlia Gomes, de 6 anos, 
ao comentar sobre o que aprendeu com 

a peça “A Bela Adormecida”, a que ela assistiu 
no dia 16 de agosto, junto com outros alunos 
do Núcleo Tiãozinho.

Acompanhado por educadores do Núcleo e 
três voluntárias (Nair, Sissy e Mariá) da Casa do 
Caminho, o grupo de 100 alunos (do período 
da manhã) assistiu à peça no Teatro Engenheiro 
Salvador Arena, em São Bernardo do Campo 
(na região do ABC paulista). Os convites foram 
cedidos gentilmente pela Fundação Salvador 
Arena.

“A Fundação sempre nos oferece  ingressos 
para  peças que estão em cartaz no seu teatro,  
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e oferecem ônibus também para buscar as 
crianças. São maravilhosos. Tudo de excelên-
cia!”, ressalta Lucilene Pereira da Silva, diretora 
do Núcleo.

Segundo ela, os alunos adoraram a apresen-
tação. “Alguns alunos nunca tinham ido a um 
teatro e ficaram maravilhados”, disse.

O amor é muito mais forte que o mal!

Dia de ir ao... teatro

Crianças do Núcleo Tiãozinho na porta do Teatro Salvador Arena, onde assistiram à peça A Bela Adormecida (abaixo)

A alegria da criançada na platéia do Salvador Arena; 
alguns alunos nunca tinham ido ao teatro
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Bombou! Procura pelos Cursos Livres

Dos 166 inscritos, 134 alunos foram 
aprovados para seis Cursos Livres (com 48 

vagas disponíveis) que acontecem aos sábados 
no CETECC. No 1o semestre, a instituição teve 
a procura de 79 novos alunos. A inscrição do 
2o semestre aconteceu no dia 27 de julho.

Para serem selecionados, os inscritos pre-
cisam fazer um teste (matemática, com as 
quatro funções básicas, redação e raciocínio 
lógico). No mesmo dia, os voluntários corrigem 
os testes e já divulgam o resultado. Alguns in-
teressados que não são aprovados no curso 
escolhido são direcionados a outros cursos, 
caso tenham interesse.

‘’É gratificante ver esse resultado como fruto 
da dedicação das pessoas que desenvolvem 
estas atividades. A busca por estes cursos re-
vela uma demanda crescente do público para 
qualificar-se, atendendendo  às exigências do 
mercado de trabalho”, diz Márcia Rizzo, dire-
tora de Ensino Profissionalizante do CETECC. 

Os cursos possuem, diz ela,  grande qualidade 
profissional, por serem ministrados por 
voluntários especializados nas áreas de 
conhecimento. “Isto demonstra que o 
CETECC está no caminho certo, tendo já um 
reconhecimento junto às comunidades pró-
ximas ao CETECC”, ressalta.

Fila para entrar no CETECC no dia da inscrição
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Candidatos fazem prova para concorrer às vagas dos cursos

Os Cursos Livres de sábado
(148 vagas oferecidas no 2o semestre)

• Comunicação e Expressão: 15 vagas.
• Contabilidade: 20 vagas.
• Excel: 20 vagas.
• Eletricidade Módulo I: 40 vagas.
• Inglês (parceria com União Cultural): 
23 vagas.

• Matemática: 30 vagas.

NOTAS: Não houve vaga neste semestre 
para o curso Desenvolvimento de Sofware 
(com dois anos de duração). O curso  Eletri-
cidade Módulo II teve apenas rematrícula 

dos alunos formados no Módulo I.

Márcia Rizzo, diretora de Ensino Profissionalizante do 
CETECC, em palestra aos novos alunos, no primeiro dia de 

aula (5 de agosto). Ela explicou, em slides, a Casa do Caminho 
e seus trabalhos sociais (Creche, Núcleo e CETECC), além de 
explicar as normas da instituição. Na sequência, Carlos Fraga 

apresentou todos os voluntários dos cursos aos alunos



Colaborem com as obras da 4a etapa do Projeto 
CETECC - Casa do Caminho, que beneficiará jo-
vens em cursos profissionalizantes.

www.tiaozinho.org.br

Projeto CETECC - Casa do Caminho
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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:

• Bradesco
Agência: 420 / Conta Corrente 33.950-4
• Banco do Brasil
Agência: 0300-X / Conta Corrente: 401.959-8
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. 
Fone: 5670-1950

• SAFRATER: Rua Estado de Israel, 59, Vila Cle-
mentino. CEP: 04022-000 - Fone: 5084-5098

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 contribuição conforme sua opção, junta-
mente 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, com prévio aviso 
(ligue para 5084-9058). As doações de empresas 
podem ser deduzidas do Imposto de Renda.

ATENÇÃO
A Agência do Banco do Brasil mudou para 
0300-X.  O no da C/C é o mesmo: 401.959-8



Além de roupas, 
o Breshopping 

Tiãozinho, na Vila Cle-
mentino, também tem à 
venda outros produtos, 
como sapatos, bolsas, 
malas, brinquedos, 
artigos de decoração, 
utilidades domésticas, 
cama, mesa e banho. 

“Todos os produtos 
e peças são fruto de 
doação. Mas, antes de 
serem colocados no 
Breshopping, passam 
por uma triagem. Por-
tanto, são as peças de 
melhor qualidade que 
são oferecidas ao nosso 
cliente”, explica Ivani 
Abdo Lopes, coordenadora do Breshopping.

Tudo que é vendido no Breshopping e 
no Bazar no CETECC vai para ajudar as 

obras sociais da 
Casa do Caminho, 
a SAFRATER, on-
de funcionam a 
Creche e Núcleo 
T i ã o z i n h o  e  o 
CETECC. Cerca de 
22% das obras so-
ciais são mantidas 
pelas vendas dos 
dois locais.

www.tiaozinho.org.br
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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)

Sapatos, bolsas e malas no

Contêineres recebem as doações
Qualquer doação, seja ela de roupas, sapatos 

e outros acessórios, pode ser entregue no pró-
prio Breshopping e na Casa do Caminho, em 
contêineres que ficam na recepção. 

• Casa do Caminho: Rua Estado de Israel, 59.
• Breshopping: Rua Estado de Israel, 73.

Para ser voluntário: 
• Entre em contato por telefone com a Casa 
do Caminho (2348-2230) ou com a SAFRA-
TER (5084-9058). 
• Mande mensagem pelo e-mail:
queroajudar@tiaozinho.org.br
• Mais informações no site: 
www.tiaozinho.org.brBrinquedos usados à 

venda no Breshopping
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Malas, sapatos e bolsas são expostas em uma das alas do Breshopping

BRESHOPPING


