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Mensagem dos Dirigentes

Esse é o momento de agradecer e de pedir. Agradecer pela 
colaboração que recebemos de todos os nossos contribuintes, 

voluntários, funcionários e amigos que, ao longo do ano, sempre 
nos ajudaram a manter de pé as obras sociais da SAFRATER e o 
Grupo Espírita Casa do Caminho.

Apesar de ser um ano de crise na economia do país, nós 
conseguimos tocar as nossas obras graças à contribuição de 
todos. Vocês não mediram esforços para ajudar, com recursos 
financeiros, doações, serviços, tempo, atenção, dedicação e ca-
rinho, às nossas crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

Por meio de suas obras sociais, a SAFRATER atende 161 cri-
anças na Creche, 400 crianças e jovens no Núcleo e 400 alunos 
nos diversos cursos do CETECC, além dos programas de apoio 
à comunidade. Já a Casa do Caminho desenvolve atividades 
doutrinária em três áreas: Assistência Espiritual, Educação 
Espírita e Evangelização da Família.

Tudo isso não seria possível sem a ajuda de vocês!
Mas esse trabalho não pode parar nem diminuir o ritmo. Por 

isso, essa é a hora também de pedir. Pedir que não desistam 
de ajudar, que não esqueçam que as nossas crianças e jovens 
dependem muito desse trabalho. Portanto, os recursos doa-
dos são de fundamental importância. Sempre é tempo de ser solidário!

COMO AJUDAR A CASA DO CAMINHO E A SAFRATER
✓ Torne-se um Sócio Solidário com doações mensais (ver ficha de inscrição na pág. 7).
✓ Adquira os produtos da Lanchonete, do Bazar, da Livraria (na Casa do Caminho) e do 
Breshopping (ao lado da Casa do Caminho).
✓ Prestigie e participe das nossas campanhas e eventos.
✓ Torne-se um parceiro e ajude a patrocinar nossos projetos (principalmente o CETECC).
✓ Doe gêneros e produtos consumidos em nossas unidades.
✓ Doe produtos e artigos usados, em bom estado de conservação, para serem vendidos no 
Breshopping.
✓ Torne-se um Trabalhador Voluntário.
✓ Fazendo um pouco de cada uma dessas coisas.



Não se irrite com o interlocutor, se não lhe cor-
responde à expectativa. Talvez não tenha sido você 
suficientemente claro na expressão.

Se o interpelado não atende, de pronto, cale as re-
clamações. É provável que ele seja gago e, se o não 
for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma.

Quando alguém não lhe der a informação solicitada, 
com a presteza que você desejaria, não se aborreça. 
Recorde que a surdez pode atacar a todos.

Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. 
Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as 
quais precisamos fazer silêncio.

Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito 
fere.

Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer 
instituição ou estabelecimento, onde você permaneça 
de passagem. Sua mente, quase sempre, está des-
preocupada em semelhantes lugares e ignora os 
problemas de quem foi chamado a servi-lo.

Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pre-
texto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro 
que Deus, somente de cuja Autoridade Amorosa rece-

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Nas Conversações 

2

Agenda:  Confira os eventos de dezembro
No Núcleo:
✓ Dia 04: Passeio ao sítio Toka dos Gatos 

(evento de finalização das atividades do judô, 
xadrez, tênis, futebol e inglês kids, curso aos 
sábados).

✓ Dia 09: Apresentação do Ballet.
✓ Dia 16: Apresentação  de encerramento 

do ano no Céu Caminho do Mar.

bemos as revelações e trabalhos de cada dia.
Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, 

tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já 
respondeu com gentileza noventa e nove vezes a 
outras pessoas, ou, talvez, acabe de sofrer uma perda 
importante.

Ajude, conversando. Uma boa palavra auxilia 
sempre.

Lembre-se de que o mal não merece comentário em 
tempo algum.

***
(Francisco Cândido Xavier. Do livro “Agenda Cristã”, 

ditado pelo Espírito André Luiz)
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No CETECC:
✓ Dia 14: TCC com o tema “Planejamento 

de Carreira”.
Será desenvolvido a partir de pesquisas sobre 

planejamento de carreira, que irão direcionar 
as atribuições de cada profissional, bem 
como a sua atuação no mercado de trabalho 
(referente a cada curso).

 ✓ Dia 15: Formatura. Somente para os usuá-
rios do CEDESP.

Na Creche:
✓ Dia 13: Festa dos Aniversariantes do mês.

✓ Dia 15: Festa de Confraternização das Fa-
mílias e entrega das sacolas de presentes. A 
festa não é aberta ao público. É voltada apenas 
para as crianças e duas pessoas de sua família.
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Os parabéns dos aniversariantes
“Parabéns para vocês, 

nesta data querida, Mui-
tas felicidades, muitos 
anos de vida”

Dezesseis crianças e 
duas funcionárias da 
Creche Tiãozinho co-
memoraram, juntas, 
os aniversariantes de 
novembro. A festa, que 
reúne os aniversariantes 
do mês, foi realizada no 
dia 24 de novembro.

O bolo, os docinhos e a 
torta foram produzidos 
pela equipe da cozinha. 
Os presentes que as cri-
anças ganharam foram 
enviados pela senhora 
Enedina, que frequenta a Casa do Caminho. 
“Agradecemos a senhora Enedina pelo carinho 

www.tiaozinho.org.br

Sabe aquelas dez voluntárias que, semanal-
mente, comparecem à Creche Tiãozinho para a 
atividade “Contação de Histórias” às crianças? 

Crianças felizes pela confraternização dos aniversariantes, que ganharam presentes
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e dedicação e pelo envio todos os meses dos 
presentes”, destacou Ivone Nonato, diretora 
da Creche.

Voluntárias encantam contando histórias
No dia 27 de novembro a Creche realizou a 
atividade de encerramento do trabalho anual 
dessas voluntárias.

O evento, que reuniu crianças e 
professoras, foi de muita alegria 
e regada a músicas. 

“Borboleta Pequenina”, “Bate 
o Sino Pequenino”, “Festa de 
Reis” e “Noite Feliz” ecoaram 
pelos corredores da Creche. As 
voluntárias tocaram e cantaram 
essas músicas infantis natalinas, 
e as crianças as acompanharam 
em coro alegre e festivo!

“Ficam os nossos agradecimen-
tos a toda a equipe”, diz Ivone 
Nonato, diretoda da Creche.

Com “contação de histórias”, as voluntárias encerram atividade de 2017



Alunos numa aventura espacial
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Joãozinho e seu cão Thor embarcam por 
acidente em uma missão espacial, que 
vai para o Telescópio Espacial Hubble. Na 
aventura, o astronauta Lopes ensina sobre 
as estrelas e constelações...

www.tiaozinho.org.br
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E nessa aventura espacial também estavam 
presentes alunos do Núcleo Tiãozinho 

(grupos 1 e 2 da tarde). O grupo assistiu à 
sessão “A Janela Mágica”, que conta a história 
acima, no Planetário Prof. Aristóteles Orsini, no 
Parque Ibirapuera, no dia 1o de novembro. A 
sessão  é indicada para crianças de 5 a 12 anos.

E é claro que os alunos adoraram o passeio 
cheio de criatividade e conhecimento.

Nesse ano todos 
os grupos do Nú-
cleo foram ao pas-
seio: dois a cada 
mês. As crianças 
aproveitaram!



www.tiaozinho.org.br
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Empolgação é o que não 
falta em mais uma atividade 

esportiva no Núcleo Tiãozinho: 
aulas de jiu-jitsu (arte marcial de 
raiz japonesa). 

Em novembro, os alunos do gru-
po 6 da tarde começaram a ter 
aulas de jiu-jitsu com o voluntário 
Gabriel Catararo. Sempre às quar-
tas-feira.

 
Batismo da capoeira
Um dos eventos mais esperados 

pelos alunos, o batismo da ca-
poeira foi realizado no dia 22 de 
novembro no Espaço Tiãozinho.

Oitenta alunos da oficineira 
de capoeira Thamires Freitas de 
Paula, a “Poderosa”, receberam 
as cordas. “Noite muito agradável 
com a presença dos familiares e 
convidados”, diz Lucilene Pereira 
da Silva, diretora do Núcleo.

A capoeira mistura componentes 
de arte marcial, esporte, dança, 
música e cultura popular.

Haja fôlego: jiu-jitsu e capoeira
F
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Aulas de jiu-jitsu para alunos do Núcleo 
Tiãozinho

Alunos “batizados” na capoeira; ao lado, pais assistem à apresentação
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DSTs e prevenção ao suicídio no 
Ciclo de Palestras do CETECC

Métodos contraceptivos, DSTs (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis) e preven-

ção suicídio foram temas do Ciclo de Palestras 
realizado no CETECC de 30 de outubro a 1o de 
novembro, para alunos do Cedeso e do CAJ.

 “O ciclo de palestra tem o objetivo de contribuir 
para os alunos no seu desenvolvimento. Bus-
camos temas ligados à cidadania e ética, pre-
venção e promoção da saúde”, ressalta Tatiane 
Teixeira, diretora do CETECC.

No dia 30 de outubro os alunos participaram 
da palestra sobre métodos contraceptivos e 
DSTs, com o intuito de informar e promover a 
utilização dos contraceptivos.

Em parceria com a DKT Brasil (detentora das 
marcas de preservativos Prudence e Andalan),  
o palestrante Welton apresentou o Barong, 
uma ONG pioneira na discussão sobre as ISTs 
(Infecção Sexualmente Transmissível), abordou 
as DSTs e seus tratamentos, passando pelos ti-
pos de hepatite, HPV, HIV e AIDS entre outras. 
Também trouxe para a discussão a orientação 
do uso de preservativo, identidade de gênero 
e orientação sexual.

Para abordar a prevenção ao suicídio, Loui-

sanne A. S. Sanchez, representando a ONG 
Quatro Estações Instituto de Psicologia, falou 
aos alunos no dia 1o de novembro. 

O que é o suicídio? Julgamento externo, 
mobilização mundial “Setembro Amarelo”, 
prevenção e dados estatísticos foram alguns 
dos temas abordados por Louisanne.

Ela também levou aos alunos percepções 
de como identificar os fatores de risco de um 
suicida e como apoiá-lo, os reflexos do suicídio 
na vida das pessoas, luto, mitos e verdades. 
Ao final, duas lições importantes ficaram para 
todos nós: 

✓ Suicídio é uma emergência médica.
✓ Educação é uma medida preventiva.

Após as duas palestras, houve plenárias com 
os palestrantes, para que os alunos pudessem 
debater os assuntos e tirar dúvidas, além de 
roda de conversa sobre o tema.

Saiba mais:
ONG Bargon: http://barong.org.br/2017
DKT Brasil: http://www.dkt.com.br
Quatro Estações: http://www.4estacoes.com

Alunos do CETECC 
assistem à palestra sobre 
métodos contraceptivos 
e doenças sexualmente 
transmissíveis
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✓ Casa do Caminho e SAFRATER (sede): Rua Estado de Israel, 59 - Vila Clementino, em São
    Paulo. CEP: 04022-000. Fones (11): 5084-9058 e 2348-2230.
✓ Casa do Caminho (Unidade Jabaquara): Rua das Curruiras - Jabaquara, em São Paulo. 
    CEP: 04330-000. Fones (11): 5084-9058  e 2348-2230.
✓ Creche Tiãozinho: Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 56 - Americanópolis, em São Paulo. 
    Fones:  (11) 5563.6528.
✓ Núcleo Tiãozinho (1 e 2): Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 114/122 - Americanópolis,
    em São Paulo. Fone: (11) 5566.1119.
✓ CETECC: Rua das Guassatungas, 222 - Jabaquara, em São Paulo. Fone: (11) 5011-1950.
✓ Breshopping: Rua Estado de Israel, 73 – Vila Clementino, em São Paulo. 
    Fones: (11) 4329-4330.

www.tiaozinho.org.br

Seja um Sócio Solidário
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1) Inscrever-se na campanha SÓCIO SOLI-
DÁRIO.

Para cadastrar-se, basta preencher o for-
mulário abaixo e encaminhá-lo à SAFRATER 
(Sociedade de Amparo Fraterno Casa do 
Caminho) ou à Casa do Caminho. Você re-
ceberá 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). 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 nas contas da SAFRATER:

• Bradesco
Agência: 420 / Conta Corrente 33.950-4
• Banco do Brasil
Agência: 0300-X / Conta Corrente: 401.959-8

Veja nossos endereços:



Vontade de ajudar! Isso é o que move 
as triadoras do Breshopping Tiãozinho. 

Marie Klinger, de 69 anos, e Vera Lúcia Villar 
Zanoni, de 69 anos, trabalham como voluntá-
rias no local há dez anos, desde o início do 
Breshopping. O trabalho delas é passar e eti-
quetar as roupas que já foram selecionadas.

Elas colocam etiquetas com as referências de 
tamanho e os códigos, que são diferentes para 
roupas, sapatos, peças de casa e brinquedos, 
por exemplo.

“É muito bom para a cabeça (fazer esse tra-
balho voluntário). Ajudar o próximo faz bem. 
O trabalho social (da SAFRATER) é, em parte,  
consequência do que a gente faz aqui”, ressalta 
Marie.

Vera Lúcia diz que 70% das roupas doadas 
que chegam ao Breshopping são aproveitadas. 

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)

As triadoras do Breshopping

As triadoras Ana Maria Ferrero, Marie Klinger e Vera Zanoni (da esq. para a dir.)
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não chega carro”, brinca. 
Ela faz a triagem de tudo.

Saiu da depressão
Há sete anos como vo-

luntária no Breshopping, 
Ana Maria Ruda Ferrero, de 
70 anos, conta que estava 
em depressão, e o trabalho 
como triadora ali a ajudou 
muito. “É uma terapia. Pa-
ra mim, isso aqui é tudo. 
Vim de uma depressão e 
melhorei muito aqui. A gen-
te relaxa”, declara.

No Breshopping, as pes-
soas encontram produtos 
em ótimo estado de con-

servação. O dinheiro arrecadado com as 
vendas no Breshopping e no Bazar no CETECC 
é direcionado às obras sociais da SAFRATER: 
Creche, Núcleo Tiãozinho e CETECC. Cerca 
de 22% das obras sociais são mantidas pelas 
vendas dos dois locais.

PROMOÇÃO: Até dia 10 de dezembro, todas 
as peças do Breshopping estão com desconto 
de 40% a 50%. Produtos e preços ótimos para 
o Natal. Aproveitem!

Você quer ser voluntário? 
• Por telefone: 2348-2230 (Casa do Caminho) 
ou 5084-9058 (SAFRATER). 
• E-mail: queroajudar@tiaozinho.org.br
• Mais informações no site: 
www.tiaozinho.org.br


