
SAFRATER, ação social com responsabilidade
Temos tratado neste espaço da ação social 

da SAFRATER, braço social e filantrópico do 
Grupo Espírita Casa do Caminho, destacando a 
dimensão, o alcance e a importância do trabalho 
desenvolvido pela entidade. 

A SAFRATER iniciou sua ação social efetiva no 
bairro de Americanópolis em 1982, há 35 anos, com 
a inauguração da Creche Tiãozinho, que na época 
atendia 60 crianças. 
Desde então, a entidade 
vem ampliando suas 
atividades, tendo atin-
gido o expressivo nú-
mero de 1.000 crianças, 
adolescentes, jovens e 
adultos, atendidos dia-
riamente na Creche, no 
Núcleo Socioeducativo 
Tiãozinho e no CETECC. 

Mas a atuação da 
SAFRATER não se restringe a esses atendimentos 
nas Obras Sociais Tiãozinho e no CETECC. Ela é 
muito mais abrangente. Compreende inúmeras 
outras ações sociais junto às famílias e ganha 
maior expressão e importância a cada ano.  

Todos os finais de semana uma pequena mul-
tidão de trabalhadores voluntários se reúne 
nas dependências da Creche, do Núcleo e do 
CETECC, para desenvolver inúmeras atividades 
de educação, ensino, promoção social, saúde e 
evangelização. Ao todo já são atendidas por mês 
cerca de 2.100 pessoas, entre alunos e familiares 
vindos das comunidades do entorno e vivendo em 
situação de risco social.  O que melhor caracteriza 
a ação social da SAFRATER, no entanto, é o enfo-
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que responsável, não assistencialista, que oferece 
condições objetivas de inserção social ao assistido, 
com respeito e dignidade.

Justamente por isso, a entidade vem investindo 
nos últimos anos na construção do CETECC 
– Centro Educacional e Tecnológico Casa do 
Caminho, uma escola profissionalizante. Com o 
CETECC, que já oferece cerca de 400 vagas em seus 

cursos, fecha-se o ciclo 
abrangendo a formação 
educacional básica do 
aluno, a partir dos 2 anos 
de idade, até integrá-lo 
ao mercado de trabalho. 

A SAFRATER entende 
que o trabalho isolado 
com crianças e adoles-
centes, mesmo com o 
suporte dos programas 
junto às famílias, é insu-

ficiente e não produz resultados efetivos, sem 
a continuidade do ensino profissionalizante. A 
educação e a qualificação não se completam, e o 
adolescente é deixado à sua própria sorte! 

A larga experiência da SAFRATER recomenda que 
o problema seja tratado de forma objetiva, res-
ponsável e consistente. E a resposta natural é a 
educação infantil, os programas socioeducativos, 
em complementação à escola pública, e o ensino 
profissionalizante com foco no mercado de tra-
balho. Essa formação integrada habilita o jovem 
para a vida social e o qualifica para o trabalho, 
transformando-o em cidadão consciente dos seus 
direitos e deveres, em gestor de sua vida e em 
agente do seu próprio destino!

“A maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma” (John Ruskin)

“O maior bem que podemos fazer aos outros não é 
oferecer-lhes a nossa riqueza, mas levá-los a descobrir 

a deles” (Louis Lavelle)



O homem perde muito tempo sobre a Terra.
Estaciona por longos anos à margem da estrada 

que lhe compete percorrer.
Distancia-se de suas possibilidades.
Vê passar a juventude.
Assiste ao declínio das forças físicas.
Prepara-se, a vida inteira quase, para o que 

nunca fará.
Quando acorda do seu estado letárgico, os seus 

dias no corpo escasseiam.
Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem 

em torno já não é a mesma.
Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora 

observa pelo retrovisor da existência, mas não 
pode.

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Por que não fez?

Turmas de xadrez e judô vão a Zoo para encerrar 2016
O encerramento do torneio de xadrez e 

das aulas de judô não poderia acontecer 
num local mais apropriado para as 
crianças: Zoológico de São Paulo. A 
garotada saiu eufórica pelo parque para 
visitar girafas, elefantes, leões e macacos, 
entre outros animais que vivem no zoo. 
Os passeios aconteceram nos dias 9 
(judô) e 12 (xadrez) de dezembro. 

Os 23 alunos do judô aproveitaram o 
passeio para visitar a exposição Mun-
do dos Dinossauros. Eles estavam 
acompanhados dos professores Yannis  
Calapodopulo, há três anos no judô, e 
Simone Alves Barbosa, educadora de 
robótica.

Sob o comando do professor Antônio 
Fogaça, 25 crianças participaram do Tor-
neio de Xadrez, que teve em 2016 um 
tricampeão: o aluno Kaiky Pereira Con-
ceição, de 13 anos. Ele venceu nos anos 
2014, 2015 e 2016. Além de medalhas, 
que receberam ao final, todos os alunos 
ganharam do professor lapiseira e caneta. 
O Torneio de Xadrez é realizado uma vez 
por ano no Núcleo.

2

Crianças aproveitaram o passeio ao Zoológico para visitar a exposição 
Mundo de Dinossauros, em cartaz no local
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Crianças exibem as medalhas do Torneio de Xadrez; as medalhas foram 
entregues em cerimônia no próprio Zoológico
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Lamenta-se inutilmente.
Por que não fez no exato momento em que 

tomou consciência da necessidade de fazer?!

(Mensagem do Espírito Irmão José, psicografada 
por Carlos A. Baccelli, do livro “Vigiai e Orai”)



Dançando músicas do Lago dos Cisnes, A Filha Mal Vigiada, 
Quebra-Nozes, Dom Quixote, Coppélia e Giselle, 140 crianças 

do Núcleo Tiãozinho encerram as atividades de 2016, com um es-
petáculo emocionante para suas famílias. O evento ocorreu no dia 
3 de dezembro.

“O dia da apresentação de ballet é um dos dias mais importantes 
da minha vida. Eu me sinto uma princesa, a menina mais linda do 

mundo, como se estivesse num sonho” 
(aluna Rafaela Andrade, de 12 anos) 

E o tema da apresentação de 2016 tinha tudo a ver com isso: “Um 
sonho de bailarina”, uma peça de teatro na qual a bailarina sonhava 
com as apresentações de ballet. “Fizemos um lindo espetáculo, 

pois desta vez tínhamos um motivo a mais para 
comemorar: em 2016 construímos uma sala de 
aula adequada para nossas atividades”, conta a 
professora Daniela Parolina Junqueira. Antes, a 
sala de ballet do Núcleo era aberta e não tinha 
piso adequado para a atividade.

Ballet iniciou suas atividades em 2011
Inicialmente com 20 alunas, em 2011, o ballet 

no Núcleo Tiãozinho fez tanto sucesso que, em 
2016, chegou a 140 participantes (a maioria me-

ninas; há também dois meninos). “Além do ballet, ensinamos a eles coisas que levarão para a vida 
inteira, nas suas relações pessoais e profissionais, como comprometimento com um projeto, disciplina 
com suas coisas e horários, trabalho em grupo e, claro, a importância da atividade física”, resume 
Daniela. A turminha conta também com a professora Mônica Souza e o oficineiro Kelvim Lazarri.

www.tiaozinho.org.br

140 crianças encerram ballet de 2016 
com “um sonho de balarina”
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Dizem que matemática é uma disciplina difícil 
para a maioria das pessoas. Mas 30 alunos de 
11 e 12 anos não tiveram medo, não. Encararam 
o 1o Campeonato de Olimpíada da Matemática 
organizado pelo Núcleo Tiãozinho. O torneio, 
realizado no dia 28 de novembro, era focado em 
perguntas e resposta de problemas matemáticos, 
enigmas e tabuada, baseados nos conteúdos tra-
balhados em sala de aula durante o ano. O grande 

1o Campeonato de Olimpíada de Matemática

Apresentação das crianças do ballet no final do ano, para as famílias

Fotos: Priscila Tedeschi 

destaque foi o trabalho coletivo, com um grupo 
ajudando o outro nas respostas.

Para o aluno Kauâ da Mota Oliveira, de 10 anos, 
o campeonato foi “divertido, mas um pouco difí-
cil”. Kauâ, que cursa o 5o ano da rede de ensino, 
garante que irá se esforçar mais em 2017. A 2a 
Olimpíada de Matemática já tem data marcada: 
na 2a semana de novembro, e terá a participação 
de todos os seis grupos do Núcleo.



www.tiaozinho.org.br

Dezessete alunos da manhã do curso Auxiliar 
de Secretaria Escolar estiveram no Lar Mãos 
Pequenas, em Diadema (SP), em atividades re-
creativas com as crianças, no dia 10 de março. 
E levaram doações: 116 livros e gibis, 184 peças 
de roupas em bom estado para uso, 28 pares de 
sapatos, 90 unidades de brinquedos e 100 kg de 
alimentos não perecíveis. A arrecadação é fruto 
de campanhas realizadas pelos próprios alunos.

Para entreter as crianças, os alunos caíram na 
brincadeira. Desenvolveram atividades de “Corre 
Cotia” e “Corrida da Colher” e também cantaram 
e dançaram com os pequenos.

Também no dia 10 à tarde, as duas turmas (de 
Balconista de Farmácia e de Recreação) visitaram 
o CCA Reino da Criança, que atende crianças 
de 6 a 8 anos e realiza atividades educativas e 
recreativas, como culinária, educação sexual, 
artes, teatro e recreação. Na programação, os alu-
nos desenvolveram atividades para 32 crianças, 
como as brincadeiras de “July Baby”, “General” e 
“Crocodilo” (dinâmicas para entreter com músi-
cas) e o “Passa Anel de Barbante”. Nem é preciso 
dizer que a alegria foi geral!

“As crianças gostaram imensamente das 
atividades e foram muito colaborativas com a 
equipe.” (diretora Tatiane Nascimento)
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Um Dia de Voluntários com crianças
Um dia de voluntário é uma data de lavar a alma. Alunos de sete cursos do CETECC puderam dedicar 

algumas horas do seu dia em prol do próximo. O projeto “Um Dia de Voluntário” reuniu, nos 
dias 9 e 10 de março, dezenas de alunos, que visitaram instituições que cuidam de crianças e idosos.

Veja como foi essa ação:

Brincadeiras, carinho e doações são a alegria das crianças do Lar 
Mãos Pequenas, em Diadema
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 Dentro da proposta da Safrater de sempre 
procurar integrar as três unidades (Creche, 
Núcleo e CETECC), houve em março um en-
contro intergeracional: os alunos do CAJ (Cur-
so de Adolescentes e Jovens), do CETECC, 
rea-lizaram atividades com os aluninhos da 
Creche Tiãozinho, no dia 9.

Os 21 alunos do CAJ (turma da manhã) foram 
divididos em quatro grupos e distribuídos nas 
salas do Mini II, que totalizavam 66 crianças.

O 1o Grupo desenvolveu trabalho de leitura 
e interpretação, com a contação de história 
do “Chapeuzinho Vermelho”. Já o 2o Grupo 
focou em Cantigas de Roda. Eles fizeram uma 
roda e iniciaram  as atividades com várias 
músicas infantis, entre elas “Atirei o Pau no 
Gato”, “Borboletinha”, “Dona Aranha” e “Ci-
randinha”. 

Jogos e atividades recreativas na quadra 
foram as ações propostas pelos 3o e 4o Grupos, 
além de brincadeiras do mundo infantil, como 
“Vivo ou Morto” e “Corre Cotia”.

Na Hora da Fruta, às 9h30, os alunos aju-
daram na distribuição das frutas para as cri-
anças e, ao final, mostraram a elas como era 
importante manter o ambiente limpo e orga-
nizado.

Encontro intergeracional: 
Jovens do CETECC e crianças da 

Creche Tiãozinho

Brincadeiras 
marcaram o 

encontro entre 
jovens e crianças

Foto: Divulgação



No “Um Dia de Voluntário”, idosos de quatro 
instituições foram agraciados com visitas de 

jovens de sete cursos do CETECC, ocorridas nos 
nos dias 9 e 10 de março.

A turma da tarde do cur-
so Auxiliar de Secretaria 
Escolar visitou os idosos 
do Residencial Geriátrico 
Nosso Lar. Os dez alunos 
estavam dispostos a ale-
grar os 18 velhinhos, com 
um bingo divertido, cujos prêmios eram produtos 
de higiene pessoal (sabonete líquido, hidratante 
corporal, desodorante, creme dental, escova de 
dentes, aparelho de barbear e toalhas). Ao final, 
todos ganharam seu kit de higiene, independente 
da sua participação no bingo.

www.tiaozinho.org.br

Um Dia de Voluntários com idosos
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Alunos e idosos do Residencial Geriátrico Nosso Lar, no Jabaquara
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“Vivenciei uma experiência única, a 
realidade daquelas vidas me surpreendeu. 

Muitos sentimentos e histórias num 
mesmo lugar. Foi realmente mais que uma 

visita; uma reflexão sobre o futuro.”
(aluno Marcos Ferreira)

Foto: Divulgação

Idosos da Casa de Repouso Domus Care recebem alunos do 
curso de Recepção de Eventos

Já 39 alunos do curso de Administração 
(manhã e tarde) estiveram na Casa de Re-
pouso Souza e Soares-RIG, que atende 
34 idosos. Jovens e idosos puderam se 
entreter juntos, com a roda de conversa, 
a ginástica laboral  e brincadeiras 
interativas. Mas a atividade sempre de 
maior sucesso é a escutatória, ou seja, 
ouvir o que o idoso tem para dizer! À 
tarde, teve até uma peça teatral, cujo 
tema foi “Riqueza e Pobreza”. 

Os 34 idosos da Casa de Repouso Três 
Corações receberam 26 alunos do curso 

de Operador de Computador. Além da escutatória 
e das atividades recreativas, como cantigas de 

rodas, os idosos de divertiram 
com as esculturas de bexigas. 
Na saída, um pedido de uma 
das idosas: levar um violão na 
próxima visita!

Uma das instituições mais 
visitadas foi a Casa de Re-
pouso Domus Care. Alunos de 

quatro cursos (Balconista de Farmácia, Recreação, 
Recepção de Eventos e CAJ) passaram a manhã 
ou a tarde dos dias 9 e 10 de março na entidade.

Além de doação de kits de higiene pessoal e 
brincadeiras diversas, os idosos também pu-
deram soltar a voz. Todos cantaram algumas 
músicas sertanejas e românticas. Teve “Aquarela 
Brasileira”, de Martinho da Vila, “Não Quero 
Dinheiro, Só Quero Amar”, de Tim Maia, “Nossa 
Senhora”, de Roberto Carlos e “Versos Simples”, 
de Chimarruts.

Divididos em cinco grupos, os 27 alunos do 
CAJ, que também estiveram na Domus Care, 
desenvolveram atividades com os idosos, como 
roda de leitura e, mais uma vez, músicas. Teve até 
pedido de um idoso para que, juntos, cantassem 
o Hino Nacional. “Os alunos puderam entender 
que algo tão simples como uma visita pode mu-
dar o dia e fazer alguém feliz”, ressalta Tatiane 
Nascimento, diretora do CETECC.



www.tiaozinho.org.br
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Fi n a l  d e  a n o  é  s e m p re  m o t i v o  d e 
confraternização. E na Creche Tiãozinho não 

foi diferente. A Confraternização das Famílias, 
ocorrido no dia 15 de dezembro, marcou o 
fechamento do ano na escola com a presença dos 
professores, alunos e seu familiares. Ao todo, 158 
alunos participaram do evento.

Além de atividades interativas com as famílias 
e seus filhos, houve também a entrega de sa-
colas com presentes (alimentos não perecíveis e 
brinquedos) a todos. O Papai Noel também mar-
cou presença, para alegria da criançada!

Coral Notas do Caminho
Pela primeira vez, o Coral Notas do Caminho, 

da Casa do Caminho,  se apresentou na Creche. A 
apresentação, que contou com músicas populares 
e infantis, fez parte do fechamento do trabalho 
das equipes dos evangelizadores. Até uma 
bailarina dançou para as crianças! Música, dança 
e encantamento!

Confraternização das Famílias 
reuniu os 158 alunos da Creche 
Tiãozinho, seus parentes e 
professores. No detalhe: Papai 
Noel entrega presentes às crianças.
Ao lado, apresentação do Coral 
da Casa do Caminho, que, pela 
primeira vez, se apresenta na 
Creche

Pela segunda vez, alunos da escola Domus Sapientiae visitam as 
crianças da Creche Tiãozinho

Final do ano tem coral e festa de
confraternização com as famílias 

Fotos: Divulgação
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Outra visita ilustre foi a dos alunos da escola 
Domus Sapientiae, localizada no Itaim Bibi. 
Acompanhadas de professores e monitores, as 
crianças, que eram de duas salas do 4o ano do 
Ensino Fundamental, cantaram e brincaram com 
os alunos da Creche. A visita aconteceu no dia 30 
de novembro.



Falta pouco! Estamos na reta final da conclusão do Projeto CETECC - Casa do Caminho. A 4a etapa 
encontra-se em fase de planejamento, providências preliminares e contatos com potenciais par-

ceiros. Seu início está previsto para o começo de maio, e sua conclusão para 6 meses após o início 
das obras. Nesse ínterim, foi providenciada a perfuração de um poço artesiano no terreno para suprir 
as necessidades de água do CETECC. Veja como ajudar:

www.tiaozinho.org.br

Projeto CETECC - Casa do Caminho 
está na reta final; veja como ajudar
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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. 
Telefone: (011) 5011-1950

• SAFRATER: Rua Estado de Israel, 59 - Vila Clementino. 
Telefone: (011) 5084-5098. CEP: 04022-000.

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 con-
tribuição 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, sem prévio aviso, se assim 
o desejar. As doações corporativas (de empresas) podem 
ser deduzidas do Imposto de Renda.



Doar e comprar são sempre bem-vindos no 
Bazar de Usados Tiãozinho! Lá, você pode 

doar suas roupas e sapatos em bom estado de 
uso e também comprar outras peças a preços 
muito baixos.

Todos os produtos e artigos usados frutos de 
doações passam por uma triagem na Casa do Ca-
minho e são colocados à venda no Breshopping 
Tiãozinho e no bazar do CETECC. 

A renda gerada corresponde a cerca de 22% das 
necessidades de custeio das Obras Sociais Tião-
zinho e no CETECC, onde funcionam a Creche, o 
Núcleo e os cursos profissionalizantes. A receita 
dessas vendas responde pela manutenção de mais 
de 200 crianças, adolescentes e jovens, dos mais 
de mil atendidos.

Ou seja, se você doar ou comprar os produtos do 

www.tiaozinho.org.br

Desapega! Doe roupas e sapatos para 
o Bazar de Usados Tiãozinho
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Breshopping Tiãozinho, estará ajudando o projeto 
social e fazendo bem ao próximo. 

Vale lembrar que esse trabalho é possível 
graças ao empenho e à dedicação de equipes de 
voluntários, responsáveis pela triagem e organi-
zação dos produtos.

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

tamente ao Bazar de Usados, 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 SAFRATER (5084-9058) ou a 
Casa do Caminho (2348-2230). 

• Outra forma é mandar uma mensagem no 
e-mail: queroajudar@tiaozinho.org.br

• Informações no site: www.tiaozinho.org.br

Fotos: Enio Silingardi Lopes

Roupas, sapatos e artigos 
usados doados passam por uma 

triagem na Casa do Caminho 
e são colocados à venda no 
Breshopping Tiãozinho e no 

bazar do CETECC


