
Que o espírito de Natal perdure
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Mensagem dos Dirigentes

É com o espírito de Natal que 
encerramos mais um ano. Um 

ano de muito trabalho, de intensa 
atividade, de desafios, de conquistas, 
de generosidades, de suor e sorrisos, de 
plantar e de colher. E como plantamos! 
E como colhemos!

Todo o esforço, toda a união em 
prol de nossas crianças, adolescentes, 
jovens e suas famílias. Nossos alunos se 
esforçaram, batalharam e brilharam! E 
ao seu lado uma equipe incansável de 
trabalhadores voluntários, funcionários, 
parceiros e benfeitores, que vieram para 
fazer e ver acontecer. E também a comunidade 
e os amigos que aqui vieram prestigiar os 
nossos eventos. O reconhecimento ao nosso 
trabalho veio em forma de carinho, de afeto, 
de amor e união.

A Casa do Caminho e a SAFRATER têm muito 
a agradecer a todos vocês que, juntos, nos 
ajudaram a construir a história! Colaboração 
especial e fundamental.

O que desejamos? Que 2018 seja um ano 
promissor, colaborativo, participativo, gene-

roso, genial! Que venham mais desafios, mais 
sonhos. Temos certeza de que todos vocês 
estarão por aqui, como sempre estiveram, nos 
ajudando, nos apoiando, colaborando da me-
lhor forma possível.

Desejamos um Natal em família, repleto 
de paz, amor e união. Que a solidariedade 
permeie cada atitude nossa, que a palavra 
seja doce e os gestos afetuosos. Que possamos 
continuar auxiliando o próximo com o nosso 
melhor. Contamos com vocês!



A renúncia será um privilégio para você.
O sofrimento glorificará sua vida.
A prova dilatará seus poderes.
O trabalho constituirá título de confiança em seu 

caminho.
O sacrifício sublimará seus impulsos.
A enfermidade do corpo será remédio salutar para 

a sua alma.
A calúnia lhe honrará a tarefa.
A perseguição será motivo para que você abençoe 

a muitos.
A angústia purificará suas esperanças.
O mal convocará seu espírito à prática do bem.
O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos 

de amor.
A Terra, com os seus contrastes e renovações inces-

santes, representará bendita escola de aprimoramen-
to individual, em cujas lições purificadoras deixará 
você o egoísmo para sempre esmagado.

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Com Jesus
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Campanha “Para um Natal Permanente”

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.

Assim como fizemos este ano, em 2018 
distribuiremos também cestas básicas de ali-
mentos não apenas no Natal, mas durante  
todo o ano, para as famílias cadastradas e com-
provadamente carentes. Essa comprovação é 
feita mediante visitas domiciliares periódicas 
de acompanhamento realizadas por nossa 
equipe de visitadores sociais.

Como doar:
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 (tel: 
5084-9058) ou também pelo nosso e-mail:

administrativo@tiaozinho.org.br
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***
(Francisco Cândido Xavier. Do livro “Agenda Cristã”, 

ditado pelo Espírito André Luiz)

Doe cestas básicas de alimentos ou R$ 70 para que compremos com preços mais vantajosos 

Os alimentos que compõem a cesta:

✓ 5 kg de arroz
✓ 2 kg de feijão
✓ 2 kg de açúcar
✓ 2 litros de óleo
✓ 1 kg de macarrão
✓ 1 kg de fubá
✓ 1 kg de farinha de trigo
✓ 1 kg de farinha de mandioca
✓ 1 kg de sal
✓ 2 molhos de tomate
✓ 1 pacote de 500g de café
✓ 1 pacote de leite em pó
✓ 1 pacote de achocolatado
✓ 1 pacote de mistura para bolo
✓ 1 lata de doce em conserva
✓ 1 lata de leite condensado
✓ 2 pacotes de biscoito
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Na Festa de Confraternização das Famílias, na Creche Tiãozinho, cada família retirou da 
árvore de Natal um enfeite com a foto de seu filho. Esta foi a lembrancinha produzida pelas 

crianças junto com as professoras para suas famílias. O evento aconteceu em 15 de dezembro.
Houve apresentações das crianças. A equipe de voluntários preparou a participação do Papai 

Noel, que entregou presentes às crianças e tirou fotos com as famílias! A emoção tomou conta 
dos pequenos! Momento marcante. Também foram entregues cestas de Natal para as famílias. 
“Dia de alegria e de confraternização”,  disse Ivone Nonato, diretora da Creche.

Creche: confraternização das famílias
www.tiaozinho.org.br

Dia 12 de dezembro foi a última aula deste 
ano do PHAVI (Programa de Habilidades para 
a Vida) para 62 alunos do Núcleo (grupo 6 
da manhã e da tarde). O curso foi ministrado 
pelas alunas Júlia Dell, Juliana Yurgel, Ana 
Paula Dias Pereira e Larissa Ferraz, da Unifesp 
(Universidade Federal de São Paulo). Elas são 
voluntárias no projeto. O curso será iniciado 
em março do próximo ano. 

O PHAVI é um projeto de extensão desen-
volvido por Zila van der Meer Sanchez Du-
tenhefner, professora e doutora do Depar-
tamento de Medicina Preventiva da Escola 
Paulista de Medicina (EPM) da Unifesp.

Desde 2006, a SAFRATER aplica no Nú-
cleo e no CETECC o PHAVI.

“A experiência de dar as aulas do PHAVI 
foi muito gratificante. A troca de vivência 
entre alunos e professores é sempre muito 
enriquecedora. A ideia de poder contri-
buir de alguma forma para os alunos do 
Núcleo terem um futuro melhor é o que 

nos estimula a continuar trabalhando com pre-
venção”, disseram as voluntárias Júlia e Juliana.

“O PHAVI faz parte da grade de atividades do 
Núcleo Tiãozinho há mais de 10 anos, e muitos 
alunos já tiveram a oportunidade de passar 
pelo vários módulos do projeto. Todos os gru-
pos passaram pelo PHAVI”, explica Lucilene 
Pereira da Silva, diretora do Núcleo.

As voluntárias do PHAVI no Núcleo

Alunos do Núcleo durante atividades do PHAVI

F
oto: N

úcleo Tiãozinho
F

otos: C
reche Tiãozinho



Ballet no CEU para 400 convidados!
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Que prestígio! 150 bailarinos 
e bailarinas, sendo 38 

convidados do Ballet Copélia e 
112 alunos do Núcleo Tiãozinho, 
se apresentaram no dia 9 de 
dezembro no CEU Caminho Mar 
para 400 convidados, entre pais 
e colaboradores. 

 Emocionada, a professora 
Daniela Parolina relatou sua ex-
periência de ser voluntária há 
sete anos no Ballet no Núcleo 
e disse da “felicidade de poder 
realizar o sonho de alunas e 
alunos”.

A mãe da aluna Júlia Renata Freitas dos 
Santos, que está no Tiãozinho desde a Creche, 
também fez um depoimento emocionante.

“Parabéns a todos que contribuíram para que 
tudo isso fosse possível. Podem ter certeza 
de que isso fará a diferença na vida de cada 
aluna. Obrigado e parabéns pelo amor e belo 
trabalho”, declarou Vivian Renata Santos.

Alunos no Toka dos Gatos
Para finalizar as atividades do judô, xadrez, 

tênis, futebol e inglês kids (curso aos sábados) 
deste ano, 100 alunos do Núcleo Tiãozinho 
fizeram um passeio no dia 4 de dezembro: ao 
sítio Toka dos Gatos, em Ibiúna (SP). 

“Foi um dia maravilhoso. Dentro das ativi-

dades, houve o encerramento do torneio de 
tênis e do xadrez, futebol e até piscina. Os 
alunos ainda se deliciaram com churrasco e 
sorvete”, ressalta Lucilene Pereira da Silva, 
diretora do Núcleo.

O nosso agradecimento especial aos volun-
tários pelo apoio e o trabalho desenvolvido  
durante 2017: Yannis Calapodopulos (judô), 
Antônio José Fogaça (xadrez), Cícero Ronaldo 
de Assunção (tênis), toda a equipe do Inglês  
Kids e diretora de educação, Ivone Gusmão.

 “Eles se dedicam uma vez por semana a 
realizar um trabalho maravilhoso com nossas 
crianças e adolescentes. Sem essa parceria, o 
trabalho com certeza não seria tão eficaz”, diz 
Lucilene, em nomes de toda a equipe do Nú-
cleo Tiãozinho (direção, funcionários e alunos). 
Contamos com a parceria em 2018.

16/12, no CEU Caminho da Mar : festa de 
encerramento do Núcleo!
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Apresentação do Ballet Tiãozinho no CEU Caminho do Mar. No destaque, nossas 
bailarinas fizeram apresentação na festa de confraternização da Casa do Caminho e 

da SAFRATER no CETECC, no dia 2 de dezembro

Na Toka dos Gatos, alunos do Núcleo receberam 
lembrancinhas dos voluntários



www.tiaozinho.org.br
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Carinho, paz, união, energia boa! E foi assim a Festa de 
Confraternização da Casa do Caminho e SAFRATER, 

que reuniu funcionários e trabalhadores voluntários, para 
celebrar mais um ano de trabalho encerrado com sucesso. 
O evento foi realizado no dia 2 de dezembro, no CETECC.

Nossa festa de confraternização

CETECC: Formatura, TCC e Feira de Profissões
Você sabe como se portar 

numa entrevista de emprego? 
Em 27 de novembro, alunos 
do CEDESP e CAJ participaram 
de simulação de processo se-
letivo, com o consultor de RH 
Paulo Tognatto e sua equipe 
de voluntários. 

Eles assistiram à palestra 
em que foram abordadas 
questões como conceito de 
network e análise de perfil. 
Além de dinâmica de grupo 
para que pudessem ser observadas postura, 
desinibição e linguagem dos alunos, houve 
algumas simulações de entrevista.

“A atividade proporcionou conhecimento 
com riqueza de detalhes de como se portar 
num processo seletivo. Deixou a experiência 
mais próxima dos que nunca participaram e 
atualizou aqueles que buscam recolocação no 
mercado”, disse a professora Thaís Campos.

Com o tema “Planejando o Futuro”, a Feira das 
Profissões foi realizada no dia 23 de novembro 
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FORMATURA: Em 15 de dezembro o CETECC realizou o encerramento 
dos cursos do CEDESP, com a formatura dos alunos

F
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ETEC
C

e reuniu os familiares dos alunos. Cada turma 
apresentou à sua família até cinco variantes 
profissionais de sua área. Por exemplo, Bal-
conista de Farmácia (Psicologia, Farmácia, En-
fermagem, Fisioterapia e Medicina) e Auxiliar 
de Secretaria (Pedagogia, Psicologia e Letras).

Em 14 de dezembro, os alunos do CAJ e do 
CEDESP (períodos da manhã e da tarde) apre-
sentaram seu TCC (Trabalho de Conclusão de 
Curso), com o tema “Itinerário Formativo – O 
passo a passo para o desenvolvimento da sua 
carreira profissional”.



www.tiaozinho.org.br
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Precisamos sempre de você
Grande parte de todo o trabalho da Casa do Caminho e da SAFRATER 

tem sido possível nesses anos graçás à ajuda dos nossos contribuintes, 
sejam eles frequentes ou pontuais. São eles que, incansavelmente, nos 
dão fôlego para sempre continuar.

Por isso, gostaríamos de convidá-los a permanecer nos ajudando com suas 
doações. Aqueles que ainda não são nossos parceiros, essa é a hora de tornar-se um!

Há diversas formas de ajudar: sendo um Sócio Solidário com doações mensais, adquirindo 
produtos da Lanchonete, do Bazar, da Livraria (na Casa do Caminho) e do Breshopping (ao lado 
da Casa do Caminho), participando das nossas campanhas e eventos, tornando-se um parceiro 
e ajudando a patrocinar nossos projetos (principalmente o CETECC) e fazendo doações diversas, 
como produtos consumidos em nossas unidades, artigos usados e em bom estado para serem 
vendidos no Breshopping e um pouco do seu tempo, sendo um Trabalhador Voluntário nas 
nossas obras sociais. Toda ajuda é bem-vinda!

Como se tornar um SÓCIO SOLIDÁRIO
1) Para cadastrar-se, basta preencher o 

formulário abaixo e encaminhá-lo à SAFRA-
TER (Sociedade de Amparo Fraterno Casa 
do Caminho) ou à Casa do Caminho. Você 
receberá mensalmente um boleto bancário 
para efetuar sua contribuição conforme sua 
opção, juntamente com o material insti-
tucional de divulgação da SAFRATER, para 
acompanhamento das atividades da entidade.

A inscrição não gera qualquer tipo de com-
promisso formal ou responsabilidade legal 
do doador, podendo ser suspensa a qualquer 

momento, com prévio aviso (ligue para 5084-
9058). O aviso é importante para que a en-
tidade não pague taxas a mais pela emissão 
e cancelamento do boleto. As doações de 
empresas podem ser deduzidas do Imposto 
de Renda.

2) Fazer doação de qualquer valor, em nome 
do CETECC, na livraria da Casa do Caminho ou 
mediante depósito nesta conta da SAFRATER:

• Banco Itaú
Agência: 0440 - Conta Corrente: 01346-4



www.tiaozinho.org.br
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O nosso objetivo de concluir o Projeto CETECC - Casa do Caminho continua em 2018. Para 
isso, a SAFRATER busca recursos junto aos nossos colaboradores para tocar a 4a etapa 

das obras e finalizar o projeto. Colaborem com essa obra social que beneficiará centenas de 
jovens em cursos profissionalizantes. Contamos com a sua ajuda! Veja como:

Projeto CETECC - Casa do Caminho

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: 5011-1950.
• SAFRATER: Rua Estado de Israel, 59, Vila Clementino. CEP: 04022-000 - Fone: 5084-9058.
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 Am-
paro Fraterno Casa do Caminho). Você receberá todo mês um boleto bancário para efetuar sua contribuição 
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, com prévio aviso 
(ligue para 5084-9058). O aviso é importante para que a entidade não pague taxas a mais pela emissão e can-
celamento do boleto. As doações de empresas podem ser deduzidas do Imposto de Renda.



Às vésperas do Natal ainda dá tempo 
de adquirir seus presentes. No 

Breshopping, na Vila Clementino, você 
encontra peças boas, bonitas e baratas. E 
ainda ajuda as obras sociais da SAFRATER 
(Creche, Núcleo e CETECC). O presente 
é completo!

Em dezembro, o Breshopping, que já 
vendia peças seminovas em ótimo es-
tado de conservação, recebeu também 
doação de roupas novas, com etiqueta.

São roupas de marcas conceituadas 
(Polo, Adidas, Tommy Hilfiger, entre ou-
tras) que estão sendo vendidas a 50% do 
valor de mercado. Venha conferir!

Ivani Abdo Lopes, coordenadora do 
Breshopping, ressalta também que a 
entidade precisa cada vez mais de vo-
luntários para ajudar na arrumação do 
brechó e na triagem das peças.

Todas as peças doadas passam por uma 
triagem, e só são oferecidas ao público 
as de melhor qualidade. 

Onde doar:
As doações (roupas, sapatos, aces-

sórios, utensílios para casa, itens de 
decoração, entre outros) podem ser entregues 
no próprio 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.

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: (11) 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)

Você encontra presente de Natal bom, 
bonito e barato no Breshopping

Breshopping recebeu roupas novas, com a etiqueta
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Você quer ser voluntário? 
• Por telefone: 4329-4330 (Breshopping), 
2348-2230 (Casa do Caminho) ou 5084-9058 
(SAFRATER). 
• E-mail: queroajudar@tiaozinho.org.br
• Mais informações no site: 
www.tiaozinho.org.br


