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Mensagem dos Dirigentes

Junho é mês 
d e  f e s t a 

d a s  b o a s  n a 
S A F R AT E R .  É 
quando acontece 
o já tradicional 
Arraial do Tião-
z inho!  E  este 
ano a festa, que 
pela  pr imeira 
vez aconteceu 
no espaço do 
CETECC,  foi no-
vamente um su-
cesso!

O jornal traz a cobertura do nosso 14o Ar-
raial do Tiãozinho. A festa foi linda, colorida, 
alegre! Reuniu centenas de pessoas, que co-
meram as comidas típicas juninas, cantaram, 
dançaram, brincaram e se divertiram! E, o 
mais importante, colaboraram, pois renda da 
festa será destinada à manutenção da Casa 
do Caminho e das obras sociais da SAFRATER.

A reportagem, nas páginas 2, 3 e 4, mostra 
as barracas de brincadeiras, que atraíram 
crianças e adultos, além do trabalho dos vo-
luntários e funcionários que, sem eles, a festa 
nem sairia do papel.

O Arraial teve ainda sorteio de prêmios, entre 
eles uma TV de 32 polegadas, e o estande do 
Clube de Mães.

Mas nem tudo são flores. E não poderíamos 
deixar de falar sobre um problema atual que 
atinge todo a sociedade: o consumo de drogas. 
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14o Arraial do Tiãozinho: lindo, alegre e colorido!

Diante do noti-
ciário das tevês que 
mostrava cenas de 
d e g r a d a çã o  h u -
mana na região da 
Cracolândia,  em 
São Paulo, fomos 
sacudidos mais uma 
vez do conforto das 
nossas poltronas, 
para nos perguntar: 
o que fazer para que 
nossas crianças, ado-
lescentes e jovens 
não se envolvam 

com o mundo das drogas?
Essa pergunta certamente permeia o re-

pertório de todos nós, pais, professores, edu-
cadores. Afinal, nossos jovens precisam sonhar 
com algo que vá além do mundo das drogas 
e do crime.

Não há solução mágica para este problema. 
A prevenção é certamente um dos caminhos.

Preocupada com o assunto, a SAFRATER 
aplica, desde 2006 no Núcleo Tiãozinho e no 
CETECC, o PHAVI - Programa de Habilidades 
para a Vida, projeto de extensão desenvolvido 
por Zila van der Meer Sanchez Dutenhefner, 
professora e doutora do Departamento de 
Medicina Preventiva da Escola Paulista de 
Medicina (EPM) da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp). O Boletim Notícias de 
Tiãozinho traz matéria sobre isso na página 6. 

Boa leitura!



Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca uma vida boa.

Não delibere apressadamente. As circunstâncias, 
filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a ex-
periência, de minuto a minuto.

Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar 
os enigmas ao invés de resolvê-los.

Se você errou desastradamente, não se precipite no 
desespero. O reerguimento é a melhor medida para 
aquele que cai.

Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, 
debalde buscará o entendimento de quem não o com-
preende ainda.

Se a questão é excessivamente complexa, espere 
mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-
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Mensagem Espiritual

Nos Momentos Graves

No worshop de primeiros socorros alunos 
aprendem a agir em caso de emergência

Maio terminou no CETECC com 
uma palestra de extrema utilidade 
para os alunos do CEDESP: Suporte 
Básico de Vida – Primeiros Socor-
ros, ministrada pelo instrutor de 
primeiros socorros e graduando 
em enfermagem Carlos Henrique.

Na palestra, que ocorreu no dia 
30 de maio, o instrutor abordou as 
etapas de um atendimento básico 
inicial, como, por exemplo, quem 
solicitar em situações de resgate 
e como proceder em situações de 
engasgo, desmaio e convulsão.

O objetivo era complementar a disciplina 
de Higiene, Saúde e Segurança e visava ca-
pacitar os alunos para prestar um primeiro 
atendimento a alguém acidentado, enquanto 
as equipes especializadas não chegam ao lo-
cal, garantindo sua própria segurança e das 
possíveis vítimas.

“Nossa expectativa com este treinamento é 
formar cidadãos aptos a salvar vidas e reduzir 

2

la. O tempo não passa em vão.
A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo 

barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por 
simples questão de gosto.

Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instan-
tes graves, nossa realidade espiritual é mais visível.

Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e ter-
ceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, 
outras pessoas serão chamadas a fim de se referir a 
você.

Em hora alguma proclame seus méritos individuais, 
porque qualquer qualidade excelente é muito proble-
mática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de 
que a virtude não é uma voz que fala e, sim, um poder 
que irradia.  

***

(Francisco Cândido Xavier. Do livro “Agenda Cristã”, 
ditado pelo Espírito André Luiz) 
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Alunos participaram do workshop sobre primeiros socorros

danos causados às vítimas de acidentes”, 
explica Tatiane Nascimento, diretora do 
CETECC.
“Tivemos uma palestra de primeiros socorros 
que nos treinou para agirmos corretamente 

em situações de desmaio, convulsão e 
parada cardíaca e fez demonstrações de 

práticas de como salvar uma vida”. 
(Beatriz Cristina, aluna do curso de 

Recepção de Eventos, turma da tarde)
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Com animação do violeiro Amon e tendo como 
mestres de cerimônia os palhaços Buggy & 

Bambam, o 14o Arraial do Tiãozinho foi um sucesso 
de crítica, público, cores, aromas, sabores e ale-
gria! A festa junina beneficente, que aconteceu 
no dia 25 de junho, foi realizada pela primeira vez 
no CETECC; nos anos anteriores o local do arraial 
era o Círculo Militar. Confira o que rolou na festa!

Além de comidas e bebidas 
típicas de festa junina (como 
curau, milho verde, canjica, 
arroz doce, quentão e vinho 

quente), havia também 
churrasco, cachorro-quente, 
sanduíche de pernil e muitos 
doces. Tudo feito com muito 
carinho pelos funcionários e 

voluntários

Arraial do Tiãozinho é show de alegria

Quadrilhas e ballet

Fotos: Claudia Varella

Muita comida gostosa!

Sortuda
O prêmio maior da festa junina 
foi o sorteio de uma TV de 32 
polegadas de LED. A ganhadora 
foi Maria da Penha Cândido, 
com o cupom de no 0715.F
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A diversão das brincadeiras juninas
As barracas de brincadeiras juninas fizeram a festa da criançada (e dos adultos também!).

Pescaria, argolas, canaleta, roleta e boca do palhaço. A fila para se divertir era grande!

É preciso ter mira boa

F
ot

os
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A pescaria não tem mistério: com a vara, é preciso “pescar” 
um dos peixinhos no tanque de areia

Fisgou um peixinho aí?!

Nesta brincadeira a habilidade é ter boa mira e acertar a bola 
dentro da boca do palhaço

Cinco bolinhas, cinco canaletas. Faz mais pontos quem 
acertar uma bolinha em cada canaleta!

As argolas devem ser arremessadas, uma a uma, nos pinos 
sobre o tablado. O objetivo é “laçar” os pinos

Jogo de argolasCada bola numa canaleta

Ro
le

ta

Gire a roleta e torça 
para parar na maior 
numeração da roda. O 
prêmio vai valer a pena!

Correio Elegante

Declare o seu amor e 
o seu carinho a quem 

você ama! Essa é a 
proposta do Correio 

Elegante. Muitos cartões 
com mensagens foram 

trocados no Arraial
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A força-tarefa dos voluntários
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O público compareceu, e todo mundo comeu, brincou, dançou e se divertiu. Mas para tudo 
isso acontecer e o Arraial do Tiãozinho ficar impecável, uma turma trabalhou muito: a 

dos voluntários e funcionários!
Dezenas de voluntários da Casa do Caminho e da SAFRATER colocaram a mão na massa para 

que tudo saísse perfeito (e muito gostoso!). Gostaríamos de agradecer as equipes da Casa do 
Caminho, que, além de trabalharem nas barracas de brinquedos, arrecadaram dinheiro para 
compra de decoração e prendas.

Fotos: Claudia Varella

À esquerda, voluntários e funcionários no balcão das 
comidas e na cozinha; acima, eles atendem o público nas 
barracas das brincadeiras

Clube de Mães tem 
estande na festa

Há mais de 45 anos mulheres da comunidade se reúnem para 
aprender a fazer artesanato. Desta iniciativa, surgiu o Clube de 
Mães, que hoje reúne 25 mulheres. Os artigos que elas fazem 
são vendidos na Casa do Caminho e em eventos da SAFRATER. 

“A renda arrecadada é dividida pelo grupo”, diz Mieko 
Kuraoka, coordenadora do Clube de Mães. Entre as peças confec-
cionadas por elas, há panos de prato e cachecóis.

Patrocinadores da festa!
• Damm Produtos Alimentícios Ltda: de Moacyr Veiga e 

Irene Josiek Veiga.
• Ateliê Oficina Cenográfica Ltda: de Osmar Tomé.
• ONG Abraço: de Sílvio Piga.
• Surui Indústria de Pães: da Yone.
• Brasaliment Ltda: do Hanspeter Haefelli.
• Sabor do Milho: do Haroldo.
• Dekel: do André Kalmann.
• Prazeres do Churrasco Espetinhos: de Aldo e Edna.
• Profissionais da Gastronomia: chefs Vanuza Salkys, Mau-

rício Bahia e Alex Alves.
• Condibras: do Antônio Carlos Brás.
• Sunguider Incorporadora e Comércio Exterior Ltda: de 

David Liu.
• CIM Companhia de Ideias e Marcas Ltda: de Silvio Ar-

deley Camargo Ausgusto.
• Clink Comércio de Importação e Exportação Ltda: de 

Gabriel Chang.
• Attic Comércio Internacional Ltda: de Samir Ghattas.
• Toyng Importação, Exportação e Comércio de Brinquedos 

e Utilidades Domésticas Ltda: de Jeick Nahamias.
• Infoshow: de Marcelo e Ana Célia.
• Mary Kay: produtos e serviços oferecidos pelas consul-

toras Vânia Regina Gomes da Silva, Cecília Tex e Márcia 
Laura David.
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Programa PHAVI - um antídoto 
contra álcool e drogas

A SAFRATER aplica, desde 2006 no Núcleo 
Tiãozinho e no CETECC, o PHAVI - Pro-

grama de Habilidades para a Vida, projeto de 
extensão desenvolvido por Zila van der Meer 
Sanchez Dutenhefner, professora e doutora 
do Departamento de Medicina Preventiva da 
Escola Paulista de Medicina (EPM) da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

O PHAVI tem como objetivo o desenvolvimento 
de habilidades sociais e pessoais que agem 
como fatores protetores ao uso de álcool e 
outras drogas (maconha, cocaína, crack e 
inalantes, alucinógenos e tabaco, por exemplo) 
e de condutas antissociais. O programa, guiado 
por apostila, é destinado a adolescentes de 12 
a 14 anos e é aplicado em 17 aulas divididas em 
sete módulos. A carga horária é de 90 minutos 
por semana.

No PHAVI, algumas metodologias são 
adotadas, como dinâmicas de 
grupo (tempestade de ideias, 
debates, jogos e brincadeiras), téc-
nicas de modificação de conduta 
(role-playing, dramatização), 
instruções e informações gerais (au-
las dialogadas, leituras dirigidas, 
vídeos: curta e longa-metragens), 

Foto: Parte da ilustração da capa do livro PHAVI - Programa de Habilidades para a Vida, de Zila Dutenhefner

avaliações (questionários) e artes (desenhos, 
recorte e colagem).

Como habilidades sociais, o PHAVI trabalha 
com as questões da vida em grupo (a pressão 
do grupo e possíveis soluções), da vida em 
família (conflitos familiares e dificuldades de 
relacionamento), cooperação (aprendendo a 
transmitir conhecimentos aos colegas mais 

novos ou menos capacitados), ocupação 
consciente do tempo livre (uso da televisão, o 
mundo virtual, as baladas, a leitura, o esporte, 
entre outros) e comportamento sexual res-
ponsável.

Fazer boas escolhas sempre
O que o PHAVI quer é auxiliar jovens a fa-

zer boas escolhas, em todos os sentidos, 
desde alimentação até a busca na internet, 
por exemplo. O programa ganhou prêmio 

do SENAD (Secretaria Nacional 
de Políticas Sobre Drogas) e clas-
sificou a Tiãozinho como finalista 
no prêmio Itaú/Unicef em 2011. 

A SAFRATER acredita que tra-
balhar a prevenção reduz futuros 
dependentes químicos. E a pre-
venção é uma ação contínua.



A SAFRATER continua buscando recursos para iniciar as obras da 4a etapa do Projeto CETECC  
Casa do Caminho. Portanto, ajudem. Colaborem com essa obra social, que irá beneficiar 

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.



Doar, comprar, ajudar. 
Estes são os três verbos a 

ser conjugados no Breshopping 
Tiãozinho, na Vila Mariana. E, 
para ser ainda melhor, dá para 
acrescentar: economizar.

 Lá, os descontos são inacre-
ditáveis: 20% para compras 
acima de R$ 60; 30% (acima 
de R$ 100) e 40% (mais de R$ 
150). Ou seja, você compra 
peças boas e em ótimo estado 
e ainda ganha descontos. 

E o mais importante para você 
saber: toda a renda gerada com 
as vendas é direcionada para 
custear as Obras Sociais da 
Casa do Caminho, a SAFRATER, 
onde funcionam a Creche e Núcleo Tiãozinho 
e a escola profissionalizante CETECC. Cerca 
de 22% das obras sociais são mantidas pelas 
vendas do Breshopping e do Bazar do CETECC.

Doações são bem-vindas
Todos os produtos e artigos que são vendidos 

no Breshopping Tiãozinho e no Bazar do 
CETECC foram doados. Antes de serem coloca-
dos à venda, eles passam por uma triagem na 
Casa do Caminho. Por isso, se você tem peças 
fora de uso e em bom estado na sua casa, doe 
para o Breshopping. Outra forma de ajudar é 
sendo voluntário ali, trabalhando na triagem 
ou no próprio Breshopping!

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)

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

diretamente ao Breshopping (Rua Estado de 
Israel, 73, na Vila Clementino), localizado ao 
lado da Casa do Caminho.

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

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

• M a n d e  m e n s a ge m  p e l o  e - m a i l : 
queroajudar@tiaozinho.org.br

• Mais informações no site: www.tiaozinho.
org.br

Ser voluntário é doar seu tempo e talento 
para ajudar o próximo.

Compras no Breshopping  têm 
descontos de 20%, 30% e 40%

F
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O Breshopping Tiãozinho está localizado em um sobrado na Vila Clementino


