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Mensagem dos Dirigentes

Maio se encerra com um saldo sempre 
muito positivo das nossas atividades 

na SAFRATER, que reúne crianças na Creche 
Tiãozinho, adolescentes no Núcleo e jovens e 
adultos no CETECC, com seus cursos de quali-
ficação profissional.

É sempre reiterada 
aqui a importância 
da educação na vi-
da das pessoas. O 
aprendizado, a cons-
trução do saber e 
o  c o n h e c i m e n t o 
abrem portas e nos 
proporcionam cresci-
mento pessoal, social 
e profissional. Procu-
ramos, por meio das 
obras sociais, sem-
pre proporcionar pos-
sibilidades às nossas 
crianças. Possibilidade de aprender, de apro-
veitar o conhecimento, de reflexão, de se tor-
nar uma pessoa mais bem preparada para o 
mercado de trabalho e para os desafios que a 
vida oferece.

Por isso, que o nosso IV Ciclo de Palestras 
é sempre um sucesso. O evento reuniu pro-
fissionais de diversas áreas para conversar 
com os jovens sobre as profissões, carreiras, 
mercado de trabalho, perspectivas da área. 

Entre tantas atividades que realizamos em 
maio, não poderia ficar de fora a Festa do Dia 
das Mães, na Creche. Muita emoção, carinho, 

afeto e alegria! As mães adoraram! E nós 
também.

Outro destaque foi a Exposição Fotográfica, 
inédita na SAFRATER, que os alunos do CETECC 
organizaram. Dois temas permearam o olhar: 

meio ambiente e 
preconceito. Dia 
lindo de reflexão 
e de contemplar 
belas fotografias.

Para manter es-
sas obras sociais, a 
Casa do Caminho, 
além dos convênios 
e doações recebi-
das,  mantém o 
Breshopping Tião-
zinho, na  Vila Ma-
riana. Um sucesso 
pela quantidade de 
doações que recebe 

e pela procura dos clientes por produtos de boa 
qualidade e com preços convidativos. Além 
de comprar boas peças e gastar pouco, você 
ainda contribui com nossas obras sociais. Tem 
até cliente cativo, que vai ao Breshopping toda 
semana!

Neste Boletim, você também vai conhecer 
(e aprender a baixar) o nosso aplicativo de 
doações: o app Tiãozinho. Não tem segredo; 
é super fácil de usá-lo. 

E não poderíamos deixar de lembrá-los o tão 
esperado 14° Arraial do Tiãozinho, marcado 
para o dia 25 de junho. Boa leitura!

Foto da Exposição Fotográfica com o tema de Meio Ambiente, 
organizada por alunos do CETECC

Foto: Claudia Varella



Procure um delinquente e encontrará muitos 
malfeitores. É necessário, então, que você 

possua imenso cabedal de amor para renová-los, 
sem fazer-se criminoso também.

***
Busque identificar uma falta e achará inúmeras. 

Chegando a essa situação, é imprescindível que você 
esteja bastante esclarecido para não acrescentar 
seus erros aos erros alheios.

***
Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao 

seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário 
que você permaneça eminentemente equilibrado para 
não ferir-se.

***
Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada 

e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. 
Depois disso, você necessitará de muita resistência 
para não sucumbir às asperezas da jornada.

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Questão de escolha

Você já conhece e baixou o app Tiãozinho?

Doar é fazer o bem. É um ato de amor. E, 
hoje, os meios de fazer suas doações têm se 
diversificado. A novidade é o aplicativo Tiãozi-
nho de captação de doações. O app Tiãozinho 
já está disponível em lojas de aplicativos para 
Android e IOS. 

Conseguiu baixá-lo? É facinho, facinho!
Entre na loja de aplicativos do seu celular, 

procure o app Tiãozinho e faça a instalação.
Quando o ícone do Tiãozinho aparecer na 

tela do seu celular, clique em abrir para en-
trar no aplicativo. O passo seguinte é fazer um 
cadastro simples e cadastrar uma senha.

Pronto, agora é só explorar o aplicativo e ver 
como fazer doações.
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Opções de doação:
• Cestas básicas: R$ 50 a unidade.
• Produtos Básicos: cesta básica de Artigos 

Pedagógicos (R$ 30) e de Artigos de Espor-
tes (R$ 30). 

• Doação $: Valor opcional. Digite a quantia 
desejada para doar.

• Campanhas: Selecione a campanha “Pere-
cíveis”  e contribua com R$ 30 (ou mais).

Para acompanhar o histórico das suas doa-
ções, o app disponibiliza um canal. Super sim-
ples e fácil!

App Tiãozinho: fácil, prático, seguro e do 
bem!

#partiudoar

***
Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a 

bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você 
surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra 
contra o mal.

***

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



Mamãezinha
(Aline Barros)

Mamãezinha queridinha
Mamãezinha linda flor

Você é a minha vida
Você é o meu amor!

 
Mamãe, mamãezinha querida,

Pãozinho de mel, de ilusão.
Você é meu amor e minha vida

Mãezinha querida do meu coração
 

Tu és mamãe tão boazinha
Que tudo faz pra me agradar
Nós somos os teus filhinhos

Mãezinha querida do meu coração

Mamãe mamãezinha tão linda
Tu és a rainha do lar

Me ensina o bom caminho
Mãezinha querida do meu coração

Mamãe, mamãezinha tão doce
Docinho que veio do céu

A você oferecemos
Mãezinha tão doce esta canção

 
Mamãe eu te amo!

Eu vi no teu olhar
(Turma do Print)

Eu vi no teu sorriso, eu li no teu olhar
Um verso tão bonito, tão fácil de 

lembrar
Senti na tua mão, os teus atos de mulher

Pulsar um coração de mãe, exercitado 
em fé

Eu vi a tua força na fraqueza
Eu vi a luz brilhar na escuridão

E nos momentos de maior tristeza
Eu vi Deus consolar teu coração

Eu vi a tua paz em meio às guerras
Eu vi a tua fé prevalecer

E conheci um Deus maravilhoso,
Que fez maravilhoso o teu viver.

www.tiaozinho.org.br

Música e carinho no Dia das Mães
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A festa do Dia das Mães reuniu crianças, mães e professores na Creche Tiãozinho

“Obrigada pelo carinho e dedicação. 
Adorei a apresentação, fiquei 
encantada. Fiquei tão emocionada 
que queria perguntar qual a música 
que eles cantaram devido à emoção!” 
(Jaqueline, mãe do Mateus Araújo 
Vitor)

“Adorei a apresentação dos pequenos. 
Chorei muito de emoção!” 
(Vall, mãe da Maria Luiza Mota e 
Freitas)

“Gostaria de agradecer a apresentação 
do dia das mães. A Duda deu show, foi 
super lindo, muito obrigada a todos!” 
(Raquel, mãe da Maria Eduarda 
Pessoa)

Embalados por músicas, alegria, carinho e muito amor, 
158 crianças, na faixa etária de 2 e 3 anos, participaram 

das comemorações do Dia das Mães na Creche Tiãozinho. A 
festa aconteceu no dia 12 de maio no Espaço Cultural e foi 
dividida em dois horários: às 14h para as crianças menores 
(Mini Grupos I); e às 15h, para as maiores (Mini Grupos II).

“As famílias foram convidadas, mas a maioria eram as 
mães, que vieram ver a apresentação de seus filhos”, conta 
Ivone Nonato, diretora da Creche.

Após cantarem músicas temáticas (veja ao lado), as crian-
ças foram com as mães até as salas, onde elas receberam 
presentinhos feitos pelas professoras e pelos pequenos.

Fotos: Creche Tiãozinho

As crianças Cayque e Vitória 
carregam a sacolinha de presente 

para as mães; na frente, a 
mãozinha de cada um



www.tiaozinho.org.br

4

IV Ciclo de Palestras é sucesso!
Quatro dias de muito aprendizado. 

Assim pode ser definido o IV Ciclo 
de Palestra para os alunos do CETECC 
(Centro Educacional e Tecnológico Casa 
do Caminho). 

“O objetivo desse ciclo é possibilitar 
contato dos nossos jovens com outros 
profissionais atuantes no mercado de 
trabalho, incentivar a participação deles 
por meio de questionamentos, tirar dú-
vidas e responder as curiosidades que 
ele têm”, explica Tatiane Nascimento, 
diretora do CETECC.

As palestras foram realizadas no dias 10, 11, 
12 e 13 de abril, para os alunos dos cursos do 
CEDESP (Centro de Desenvolvimento Social 
e Produtivo para Adolescentes e Jovens) e 
CAJ (Curso Adolescentes e Jovens), períodos 
manhã e tarde. Foram palestras dinâmicas, 
com temas atuais e relevantes ao mercado 
de trabalho.

Temas abordados e palestrantes:
• O Marketing como sucesso profissional: 

Elizabeth Silveira e Flávio Zeinum.
• A mulher no mercado de trabalho: Aline 

Vessoni.
• Tecnologia informação e Empreendedorismo 

sustentável: Daniel Dantas.
• Networking e mercado de trabalho: Érica 

Ursolino.
• Missão de vida e proposito pessoal: Sílvia 

Facciolongo.
• Olhar Fotográfico: Ricardo Bezerra.

5 sábados de Noções 
Jurídicas, no CETECC

Com duração de cinco sábados, o CETECC ini-
ciou, no dia 20 de maio, o VI Curso de Noções 
Jurídicas, realizado em parceria com a OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil). 

O curso, que tem seis módulos, é ministrado 
por advogados especializados nas áreas do 
Direito Constitucional, Familiar (destaque 
para Lei Maria da Penha), do Trabalho, do 
Consumidor, Previdenciário e Imobiliário. As 
aulas são sempre das 9h às 12h. Termina no 
dia 17 de junho. 

Outros cursos livres aos sábados são: Inglês 
by União, Comunicação e Expressão, Desen-
volvimento de Software, Excell, Workshop de 
Educação Financeira, Contabilidade, Matemá-
tica e Eletricidade Residencial.

Elizabeth Silveira aborda “O Marketing como sucesso profissional”

Foto: CETECC

“A palestra foi importante pois nos mostrou 
que acidentes podem ocorrer em qualquer 
lugar e momento, e nos alertou como podemos 
nos prevenir”. A frase, do aluno Bruno Miguel 
Souza Costa, de 16 anos, resume bem o que foi 
abordado na palestra “Segurança e saúde no 
trabalho”, ministrada no dia 23 de maio pelo 

Segurança e saúde no Trabalho. O que é isso?
engenheiro Arcindo Nogueira Barboza Filho,  
consultor e professor da Universidade Paulista.

Bem didática e esclaredora, a palestra apon-
tou situações recorrentes nas empresas e até 
em casa, ações preventivas para evitar aciden-
tes graves e orientações sobre essa carreira 
profissional. Bem proveitosa!



www.tiaozinho.org.br

Meio ambiente e preconceito são 
temas da Exposição Fotográfica
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Uma banca de “iminência poética”, na qual 
o visitante é convidado a escolher uma 

frase e uma foto para, se quiser, comentar 
sobre elas. Na sequência, ele é convidado a 
entrar num “labirinto de fotografias” para, ou-
vindo as explicações dos alunos, refletir sobre 
meio ambiente e preconceito. E apreciar fotos 
incríveis!

Assim foi a Exposição Fotográfica dos alunos 
do CETECC, que aconteceu no dia 19 de maio, 
com dois temas: Meio Ambiente e Formas de 
Preconceitos.

“Desenvolvemos com os alunos um trabalho 
subjetivo, fazendo-os refletir sobre os pro-
blemas sociais e abrir uma discussão. Por meio 
da fotografia, do olhar que tiveram, eles vão 
entender que são protagonistas para melhorar 
isso”, explica o professor Rafael Ricardo Lima 
dos Santos, de 26 anos, do curso de Operador 
de Computador. Os temas foram escolhidos 
pelos próprios alunos. 

“A arte não pode ser imposta; 
tem que vir de dentro. É importante essa 

percepção de cada um” 
(professor Rafael Ricardo Lima)

Aluna Camila Silva Santos mostra exposição ao visitante

A criatividade chamou a atenção da aluna Terezinha Lima

“O rio secou”, diz Lucas Gonçalves

Fotos: Claudia Varella E  f o i  n o 
Parque Lina 
e Paulo Raia 
que o alu-
n o  L u c a s 
Gonçalves, 
de 15 anos, 
do CAJ, fo-
t o g r a f o u 
uma ponte 
por baixo da 
qual, outrora, 
passava um 
rio. “Embaixo 
era um rio, 
que acabou 

secando com o tempo”, explica Lucas, apon-
tando para a foto. Em 2016, ele teve aulas no 
parque, por isso o escolheu para fotografar. 
“Aqui é o lugar perfeito para tirar foto”, disse.

O que chamou a atenção de Terezinha Fer-
nandes Lima, de 46 anos, para fazer sua foto 
foi a criatividade da ação. “Aproveitar garrafas 
pet para fazer vazinhos de planta é muito 
criativo”, disse, que fez a foto no Parque do 
Cordeiro Martin Luther King, em Santo Amaro. 
Terezinha cursa Operador de Computador.



www.tiaozinho.org.br
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Maio teve encontro de voluntários

Pensando na importância de ter este mo-
mento para “amolar o machado”,  cerca de 100 
trabalhadores voluntários do Grupo Espírita 
Casa do Caminho (GECC) participaram no dia 
6 de maio do já tradicional Encontro de Tra-
balhadores. 

Com a reflexão proposta: “E fora da Casa?”, o 
encontro objetivava o estímulo e testemunho 
dos trabalhadores, levando em consideração 
a prática dos ensinamentos recebidos na Casa 
no dia a dia. O evento também contou com a 
participação do Coral Notas do Caminho, que 
“apresentou músicas que elevaram o espírito, 
nos aqueceram para o Encontro e nos pre-
pararam para os objetivos da reunião”, disse 
Laura Pini, diretora da área de Voluntariado.

Segundo ela, a Equipe do Trabalho Voluntário 
busca ouvir todas as sugestões, críticas e elo-
gios, tanto nos plantões que acontecem na 
Casa do Caminho, como nos Encontros anuais 
e em outras oportunidades. “Com base no que 
os trabalhadores apontaram foi verificado que 
um item recorrente a ser melhorado é a questão 

Certa vez, um velho lenhador, conhecido por sempre vencer os torneios de que participava, 
foi desafiado por um outro lenhador jovem e forte para uma disputa. A competição chamou 

a atenção de todos os moradores da localidade. Muitos acreditavam que, finalmente, o velho 
perderia a condição de campeão dos lenhadores, em função da grande vantagem física do 
jovem desafiante.

No dia marcado, os dois competidores começaram a disputa, na qual o jovem se entregou 
com grande energia e convicto de que seria o novo campeão. De tempos em tempos olhava 
para o velho e, às vezes, percebia que ele estava sentado. Pensou que o adversário estava velho 
demais para a disputa, e continuou cortando lenha com todo vigor.

Ao final do prazo estipulado para a competição, foram medir a produtividade dos dois 
lenhadores e pasmem! O velho vencera novamente, por larga margem, aquele jovem e forte 
lenhador.

Intrigado, o moço questionou o velho:
- Não entendo, muitas das vezes quando eu olhei para o senhor, durante a competição, notei 

que estava sentando, descansando, e, no entanto, conseguiu cortar muito mais lenha do que 
eu, como pode?!

- Engano seu! Disse o velho. Quando você me via sentado, na verdade, eu estava amolando 
meu machado. E percebi que você usava muita força e obtinha pouco resultado”. 

Parábola do Velho Lenhador

da comunicação. “Esse tema  serviu como 
ponto principal de discussão pelas diretorias 
em diversas reuniões que aconteceram no 
início deste  ano. A partir dessas reuniões, 
algumas medidas vêm sendo adotadas para 
melhorar o fluxo de comunicação entre todos 
os trabalhadores do GECC, como a criação de 
grupos de Whatsapps entre coordenadores 
com sua diretoria, de diretores, entre outros.”

Ao final, cada trabalhador ganhou um lápis 
que faz referência aos Trabalhadores da Última 
Hora. O próximo Encontro será no final do ano.

Encontro de Voluntários aconteceu no CETECC
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O nosso objetivo de concluir o Projeto CETECC - Casa do Caminho continua. Para isso, a 
SAFRATER busca recursos suficientes para iniciar as obras da 4a etapa. É imprescindível, 

portanto, que nossos colaboradores continuem a contribuir com este projeto, que irá beneficiar 
dezenas de jovens em nossos 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:

• 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. 
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.



Todo sábado Euflazill Evangelista, de 41 anos, tem um 
compromisso certo: ir ao Breshopping Tiãozinho. Essa 

rotina já dura cinco anos, e ela já comprou de tudo no local, 
de roupas e sapatos até presentes. “Tudo o que eu quero, 
mentalizo. E acho aqui. Você tem que ter paciência e esperar 
até achar a peça que você mentalizou. E eu tenho olho clínico 
para isso”, conta ela, que mora e trabalha na região da Vila 
Mariana. Ela é gerente em uma loja de eletrônicos. 

O Breshopping Tiãozinho vende tudo de segunda mão, mas 
sempre em bom estado de uso: roupas, sapatos, bolsas, uten-
sílios domésticos, vestidos de festa, artigos infantis, malas. 

Comprar é ajudar. No Breshopping, as peças são boas, os pre-
ços em conta e os descontos melhores ainda: 20% (compras 
acima de R$ 60), 30% (acima de R$ 100) e 40% (mais de R$ 150). 

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 no CETECC. 

www.tiaozinho.org.br
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Jornalista responsável: Claudia Varella (Mtb: 21.596)

Vestida de Breshopping
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A cliente Euflazill (nome que herdou 
da avó) está ‘vestida de Breshopping’! 
Todas as peças foram compradas ali


