
A preocupação com a obesidade
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Mensagem dos Dirigentes

A obesidade é considerada um grave 
problema de saúde pública. De acordo 

com o Instituto Movere, no Brasil, sua pre-
valência chega a 30%, devido à inatividade 
física e ao consumo excessivo de alimentos 
industrializados e ricos em gorduras. 

Se os avanços tecnológico são bons, por outro 
lado, têm levado nossas crianças e jovens a 
uma vida mais sedentária, ou seja, mais tempo 

na frente do computador e mexendo no celular 
do que praticando alguma atividade física.

Esse tema não poderia ficar de fora da 
preocupação e das ações da SAFRATER. Por 
isso, em abril deste ano, a instituição fir-
mou parceria com o Instituto Movere, uma 
organização que oferece atendimento às cri-
anças e adolescentes em vulnerabilidade social 
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Equipe Gestora do Programa de Prevenção à Obesidade em Crianças, Adolescentes e 
Funcionários SAFRATER

e suas respectivas famílias, na prevenção e 
tratamento da obesidade, com práticas ba-
seadas em evidências científica.

Nesta edição do Boletim Notícias do Tiãozinho, 
você verá o que tem sido feito e o que essa 
parceria já rendeu em ações às nossas crian-
ças, adolescentes e funcionários.

Outro destaque do jornal são os voluntários, 
que doam seu tempo e seu talento em 

prol dessa causa social 
tão nobre.  E onde 
tem obras sociais da 
SAFRATER, há voluntá-
rios envolvidos! E nós 
só temos a agradecer 
por tanta dedicação e 
empenho!

Outra matéria mostra 
as atividades que fo-
ram desenvolvidas na 
Creche, no Núcleo e 
no CETECC nos meses 
de junho e julho, como 
festas, passeios, visitas 
monitoras e formatu-
ras, para fechar o ciclo 

do 1o semestre deste ano. E que venha o 2o 
semestre!

Não deixe de ler também matéria sobre as ati-
vidades que a Casa do Caminho desenvolve aos 
sábados no CETECC, como Evangelho Público, 
Entrevista de Orientação, Fluidoterapia, Vi-
brações e Vivência do Evangelho Segundo o 
Espiritismo. Boa leitura!



Aprende — humildemente.
Ensina — praticando.
Administra — educando.
Obedece — prestativo.
Ama — edificando.
Teme — a ti mesmo.
Sofre — aproveitando.
Fala — construindo.
Ouve — sem malícia.
Ajuda — elevando.
Ampara — levantando.
Passa — servindo.
Ora — serenamente.
Pede — com juízo.
Espera — trabalhando.

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Imperativos Cristãos

Casa do Caminho tem atividades do 
Evangelho no CETECC aos sábados

O encontro Evangelho Público, que acontece 
aos sábados no CETECC, completa dois anos de 
existência no próximo dia 29 de agosto. Só este 
ano (de janeiro a junho), foram 25 evangelhos 
com um total de 569 participantes; média de 
23 participantes por evangelho.

Essa é apenas uma das diversas atividades 
que a Casa do Caminho promove aos sábados 
no CETECC. Outras são: Entrevista de Orien-
tação, Fluidoterapia, Vibrações e Vivência do 
Evangelho Segundo o Espiritismo.
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Crê — agindo.
Confia — vigiando.
Recebe — distribuindo.
Atende — com gentileza.
Coopera — sem apego.
Socorre — melhorando.
Examina — salvando. 
Esclarece — respeitoso.
Semeia — sem aflição.
Estuda — aperfeiçoando.
Caminha — com todos.
Avança — auxiliando.
Age — no bem geral.
Corrige — com bondade.
Perdoa — sempre. 

***

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

• Evangelho Público: Responsável um subco-
ordenador e sua equipe.
1o sábado: Nelson Apocalypse.
2o sábado: Antônio Celso.
3o sábado: Marcos de Falco.
4o sábado: Sérgio Nahas.
5o sábado: Celso Marcandali.
Às 15h: Evangelho. Às 15h30: Passes.

• Entrevista de Orientação (desde fev/2016): 
Das 14h às 15h.

• Fluidoterapia (desde março/2017): 
Das 16h às 16h30. 

• Vibrações (desde março/2017): às 
16h30.

• Vivência do Evangelho Segundo o 
Espiritismo (desde maio/2017): Das 
15h45 às 17h. Estudar e refletir sobre 
os ensinamentos do Evangelho de 
Jesus sob a ótica da Doutrina Espírita 
e como aplicá-los no dia a dia.Encontro do Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo, no CETECC

Foto: Pedro Ferraro
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Crianças da Creche no arraial
Dança do Caranguejo, O Espantalho, Re-

quebra-quebradinha, Baile na Roça, Xote 
das Meninas, Pula Fogueira, Alô! Galera de 
Cowboy. Essas foram as danças que as crianças 
da Creche Tiãozinho apresentaram na festa 
junina, no dia 1o de julho. Das 158 crianças da 
Creche, 120 participaram.

“Nossas crianças estavam lindas e alegres, e 
o sucesso do dia aconteceu pelo empenho e 
colaboração de minha equipe”, ressalta Ivone 
Nonato, diretora da Creche.

www.tiaozinho.org.br

Equipe da Creche que fez da festa junina um sucesso
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Crianças apresentam as coreografias das danças ensaiadas

Geração Tiãozinho e a 
primeira professora

Aos 10 anos de idade, Nazilde Correia dos Santos, a Dida, 
começou a frequentar o Grupo de Evangelização Infantil 
Tiãozinho, em 1976-1977. De aluna, passou a voluntária e 
funcionária e hoje ela é professora da Creche. Seus filhos 
também estudaram na Creche e no Núcleo. No Arraial do 
Tiãozinho, Dida (de branco) reuniu os filhos Fernanda e 
Felipe para uma foto com Rosinha, sua primeira professora 
e integrante da equipe de voluntários da instituição.
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Voluntários fazem a diferença!
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Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho 
e talento para causas de interesse social e 

comunitário, e com isso, melhorar a qualidade 
de vida da comunidade. Essa definição tenta 
traduzir a importância do voluntário em um 
serviço social.

No Núcleo Tiãozinho, 29 voluntários fazem 
a diferença no trabalho com as crianças. “O 
trabalho deles enriquece o nosso trabalho e 
a vida das crianças e adolescentes que ficam 
aqui”, ressalta Lucilene Pereira da Silva, dire-
tora do Núcleo.

Os voluntários que participam diretamente 
com os alunos:
• Inglês: Silvana Machado.
• Tênis: Cícero Ronaldo de Assunção.
• Reforço de Português: Vera Mantovani.
• Xadrez: Antônio Fogaça.
• Ballet: Daniela Parolina e Mônica Souza.
• Judô: Yannis Calapodopulos.
• Evangelização às segundas (manhã): Grupo 

da coordenadora Maria Antônia Vieira.
• Evangelização às quintas (tarde): Grupo da 

coordenadora Luciana Wheba.
Há outros 20 voluntários que trabalham nos 

bastidores e nos gru-
pos de evangelização.

“Há 15 anos fui 
convidada para 
participar como 

voluntária na 
evangelização com os 
alunos. Venho todas 
as segundas-feiras, 

com muito amor 
no coração e muita 
vontade de passar 

para as crianças um 
pouco do amor de 

Jesus. A cada semana 
tenho mais certeza de 
que preciso estar com 

estas crianças para, juntos, compartilharmos 
as energias que trocamos”

(Maria Antônia Vieira, da Evangelização)
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Voluntários do grupo de Evangelização

Coordenadas por Maria Antônia Vieira e Luciana Wheba, as 
aulas de Evangelização para as crianças do Núcleo acontecem 

sempre às segundas (de manhã) e quintas-feiras (à tarde)

www.tiaozinho.org.br
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Visitas, passeios, festas e formaturas
Em junho e julho, alunos do Núcleo Tiãozinho e do CETECC tiveram vários eventos, como 

festas juninas, passeios e formaturas, para encerrar o semestre. Veja o que rolou:

Passeio do Museu do Futebol

A formatura dos 12 alunos do Núcleo Tiãozinho ocorreu no 
dia 3 de julho. Agora, esses alunos foram transferidos para 
o CETECC. Em nome dos colegas, a aluna Evelin Kauane 

Gomes Ferreira fez um depoimento emocionante, agradecendo 
aos professores e profissionais pelo “apoio e paciência e todos 

os ensinamentos e conselhos dados”.
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Conhecer espaços culturais e valorizar e respeitar a história 
dos times de futebol, a fim de reconhecer que “somos uma só 
nação com vários times e que podemos viver em harmonia”. 

Essa foi a proposta do passeio dos alunos ao Museu do Futebol 
(no Estádio do Pacaembu), nos dias 21 e 22 de junho.

Dia 23 de junho foi a festa junina no Núcleo. Dia de muita 
alegria e diversão para todos os alunos, que aproveitaram as 

danças, comidas e brincadeiras.

Festa Junina do Núcleo

Festa junina e aniversariantes do mês
E na festa tinha: danças, comidas, brincadeiras e... parabéns 

pra você. Foi assim, juntando festa junina e os aniversariantes 
do mês no dia 29 de junho, que os alunos do CETECC 
encerraram o 1o semestre. A festa teve ainda quadrilha 

‘cantada’ pela recreacionista da TV Cultura Nani Braun.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
O TCC dos alunos das turmas do CAJ e do CEDESP ocorreu 
no dia 6 de julho, em formato de feira de negócios. O objetivo 

era promover o tema referente à sustentabilidade. Já a 
formatura do CEDESP foi realizada no dia 7 de julho.

Visita à farmácia do Servidor
Alunos do curso de Balconista de Farmácia tiveram a 

oportunidade de visitar a farmácia do Hospital do Servidor 
Público Municipal, monitorada pela farmacêutica Elisa 

Sakamoto. A visita ocorreu no dia 2 de junho.

Conhecendo o Plano Real
Nos dias 19 e 26 de junho, alunos foram a uma visita ao 

Instituto Fernando Henrique Cardoso, cujo tema era a história 
do Plano Real. A visita foi monitorada pela educadora Renata, 

que mostrou todas as exposições permanentes do espaço.

Com ingressos doados pela Time For Fun, 200 alunos e 
professores assistiram ao espetáculo Les Misérables, no Teatro 

Renault, no dia 18 de junho.

Les Misérables

Formatura do Núcleo F
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Xô, obesidade

A obesidade é considerada um grave problema de saúde pública. Consumo excessivo 
de alimentos industrializados e ricos em gorduras e uma vida mais sedentária são as 

principais causas do ganho de peso.
Preocupada com a qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens atendidos, a 

SAFRATER fez uma parceria inédita este ano: com o Instituto Movere. Objetivo: proporcionar 
ao público atendido nas obras sociais Tiãozinho uma melhor conscientização e contribuir com 
a melhoria na sua qualidade de vida.

A SAFRATER e o Instituto Movere desenvolvem 
um programa inovador de atendimento às 
crianças e adolescentes atendidos (e suas res-
pectivas famílias), na prevenção e tratamento 
da obesidade.

“As ações desenvolvidas no projeto terão um 
impacto importante para a comunidade não 
só presente, mas também para as futuras ge-
rações”, ressalta Sônia Monteiro, diretoria de 
Promoção Social do Grupo Casa do Caminho.

Algumas ações já realizadas:
• Realização de diagnóstico por meio de 

avaliações antropométricas, nutricionais e 
aptidão física das crianças e adolescentes da 
Creche, Núcleo e Curso para Adolescentes e 
Jovens (CAJ/ CETECC).

• Criação de banco de dados.
• Capacitação dos profissionais da SAFRATER 

ligados diretamente ao programa, como ge-
rentes e coordenadores pedagógicos das uni-
dades, professoras, cozinheiras, nutricionista 
e conselheiros educacionais.

“Os profissionais foram capacitados pela 
equipe da Caravana SOS Obesidade para 
ações conjuntas na promoção de hábitos de 
vida saudáveis por meio de orientações sobre 
exercícios físicos, alimentação, mudança de 
comportamento e acompanhamento de indi-
cadores de saúde”, explica Sônia.

No 2o semestre, o Plano de Ação inclui ações 
como, entre outras, fixação nos refeitórios 
do cardápio semanal das refeições e da pi-
râmide alimentar, colocação nos rechauds 
(acessórios para servir alimentos) das figuras 

dos alimentos e seus benefícios e reforço das 
atividades físicas, além de trabalhar o tema 
de alimentação saudável em sala  de aula por 
meio de filmes, jogos e dinâmicas.

Junto às famílias e funcionários, serão 
identificados as crianças e adolescentes com 
sobrepeso, obesos, obesidade grave, baixo pe-
so e muito baixo peso, para que seja feito um 
trabalho de orientação e acompanhamento 
sobre a necessidade de alimentação saudável.

Em dezembro, o Instituto Movere fará o 
evento anual de fechamento com todos os 
participantes, e a SAFRATER será certificada 
como instituição apta e socialmente com-
prometida na promoção do indivíduo em seus 
aspectos social, saúde e bem estar dos seus 
assistidos.



As obras da 4a etapa do Projeto CETECC - Casa do Caminho precisam sair do papel. Para 
isso, a SAFRATER busca recursos para tocar as obras. Colaborem com essa obra social, 

que beneficiará centenas de jovens em cursos profissionalizantes. Veja como ajudar:

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: 1815-5 / 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.



Aos sábados ,  Anec í 
Nunes de Sousa, de 53 

anos, tem um compromisso: 
trabalhar no Breshopping 
Tiãozinho, na Vila Clementino. 
E como voluntária. Lá, ela é 
vendedora e arruma as araras 
(cabides para pendurar as 
roupas) desde novembro 
do ano passado. Anecí diz 
frequentar a Casa do Caminho 
desde 1999.

E experiência em vendas 
ela tem, pois Anecí trabalhou 
muitos anos vendendo roupas 
em shoppings.

Assim como Anecí, o Bre-
shopping conta a ajuda de 
vários voluntários, tanto na triagem das pe-
ças como na venda direta ao consumidor. O 
trabalho desses voluntários é de extrema im-
portância para ajudar o próximo.

No Breshopping, o consumidor, ao comprar 
peças boas e em ótimo estado e ganhar des-
contos, ainda ajuda as obras sociais da Casa 
do Caminho, a SAFRATER, onde funcionam 
a Creche e Núcleo Tiãozinho e a escola pro-
fissionalizante CETECC. Cerca de 22% das 
obras sociais são mantidas pelas vendas do 
Breshopping e do Bazar no CETECC.

Você pode ajudar doando também
Se você não pode ser voluntário e quer aju-

dar, outra forma de auxílio é doar produtos 
e artigos usados e em bom estado. As peças 
podem ser entregues no próprio Breshopping 

www.tiaozinho.org.br
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Voluntários do Breshopping
F
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Voluntária Anecí Nunes de Sousa, de 53 anos, trabalha aos sábados no Breshopping

e na Casa do Caminho, em contêineres que 
ficam na recepção. Antes de serem colocados 
à venda, as peças passam por uma triagem.

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

diretamente ao Breshopping, 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 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.br


