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Mensagem dos Dirigentes

A palavra que rege o Boletim Notícias do 
Tiãozinho deste mês é parceira. Sem os 

nossos parceiros, desde aqueles que fazem 
doações mensais até os que nos ajudam 
esporadicamente, o nosso trabalho não atin-
giria a abrangência de hoje. Portanto, queremos 
agradecer a co-
laboração  de 
TODOS os nossos 
parceiros. Valem  
ouro!

As crianças da 
Evangelização 
puderam passar 
um dia incrível no 
Parque Ecológico 
Sitiolândia gra-
ças à doação de 
ingressos de dois 
de nossos volun-
tár ios:  Cel ina 
Coelho e Denis Amaral, da Evangelização, 
além das empresas Letur e Tag-ID que também 
ajudaram com desconto no ônibus e nas pul-
seirinhas de identificação, respectivamente. 

Outras crianças e adolescentes foram ao ci-
nema (alguns pela primeira vez!), também por 
causa da generosidade de Veridiana Ferrante 
de Donato, que doou os convites. Na Creche, 
a parceria veio com a Empresa Prudential do 
Brasil, representada por Olívia Flores de Bras, 
que doou um monte de coisas, como roupas, 
fraldas e triciclos. Esses são alguns exemplos de 
parcerias individuais. Simbolizam os demais!

A parceria é boa para todos os lados: quem 
doa e quem recebe. Nossos alunos do CEDESP 
e CAJ visitaram a ABECAL, um centro de aco-
lhimento para moradores em situação de rua, 
no Jabaquara. Mas antes, eles se mobilizaram 
para arrecadar doações. No total, eles le-

varam mais 
de 1.160 itens, 
entre vestuá-
r i o ,  r o u p a s 
d e  c a m a  e 
produtos de 
higiene pes-
soal. 

Outra parce-
r ia  que nos 
h o n r a  m u i -
tíssimo é com a 
Fundação Ban-
co do Brasil, 
que resultou 

na doação de cadeiras, quadros brancos e telas 
retráteis para três salas do CETECC - Jovem 
Aprendiz, por meio do Projeto no 16.286.

E, encerrando o Boletim, vale sempre lem-
brar os parceiros que doam e compram nossas 
peças diariamente no Breshopping Tiãozinho 
e no Bazar CETECC. São parceiros que nos 
ajudam na triagem e no atendimento ao 
público, que fazem as doações e que com-
pram nossos produtos sabendo a renda será 
revertida totalmente às obras sociais.

Parcerias são peças que se encaixam nesse 
quebra-cabeça de solidariedade e amor!



Ajude sempre.
Não tema.
Jamais desespere.
Aprenda incessantemente.
Pense muito.
Medite mais.
Fale pouco.
Retifique, amando.
Trabalhe feliz.
Dirija, equilibrado.
Obedeça, contente.
Não se queixe.
Siga adiante.
Repare além.
Veja longe.
Discuta serenamente.
Faça luz.
Semeie paz.
Espalhe bênçãos.
Lute, elevando.
Seja alegre.
Viva desassombrado. 
Demonstre coragem.
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Dia das Crianças da Creche e Núcleo
FESTA NA CRECHE: No dia 7 de outubro, a 
Creche Tiãozinho recebeu as crianças em 
clima de festa, com pula-pula, piscina de 
bolinhas, palhaços e lanche delicioso com 
bolo em homenagem ao Tiãozinho. Cada 
criança ganhou um brinquedo. Tudo foi pa-
trocinado pela Empresa Prudential do Brasil, 
representada por Olívia Flores de Bras. A 
empresa também doou 12 triciclos, roupas, 
fraldas, material de higiene infantil, três bolas 
de futebol, um projetor e notebook.

Revele calma.
Respeite tudo.
Ore, confiante.
Vigie, benevolente.
Caminhe, melhorando.
Sirva hoje.
Espere o amanhã. 

***
(Francisco Cândido Xavier. Do livro “Agenda 

Cristã”, ditado pelo Espírito André Luiz)

NÚCLEO NO IBIRAPUERA: No dia 11 de outubro 
foi uma data de festa no Nucleo Tiãozinho, 
para comemorar o Dia das Crianças. Os alunos 
foram passear no Parque Ibirapuera e, depois, 
comer um delicioso lanche no Habib’s, com di-
reito a hambúrguer, batata frita, sorvete, doces 
e bolo! Se gostaram? Amaram o dia!
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Crianças passeiam no  Sitiolândia
Pelo segundo ano consecutivo, 35 

crianças do grupo de Evangelização 
de sábado passaram o dia no Parque 
Ecológico Sitiolândia, localizado na 
Serra da Cantareira, em São Paulo. O 
passeio aconteceu no dia 7 de outubro. 
Os ingressos foram doados pelo casal 
Celina Coelho e Denis Amaral. Também 
Vagner Martines, da empresa Letur, 
concedeu desconto à SAFRATER na 
contratação do ônibus para levar as 
crianças ao passeio.

O parque Sitiolândia tem a missão de 
conscientizar as crianças sobre a im-
portância do meio ambiente, sua pre-
servação e, principalmente, despertar 
nelas o senso de responsabilidade.

No local, as crianças assistiram a uma 
peça de teatro, com a qual interagiram 
bastante. Durante os passeios pelo 
parque, os monitores mostraram a 
elas a diversidade da fauna e flora e 
sua importância para o meio ambiente. 

Entre um passeio e outro, havia muitas, 
muitas brincadeiras intercaladas, como 
tirolesa, barco viking, carrossel e cama 
elástica. Pensem vocês se elas não gos-
taram e se divertiram bastante?

Para aguentar tanto pique, nada como estar 
bem alimentado. No total, as crianças tiveram 

www.tiaozinho.org.br

A diversão garantida da garotada nos brinquedos do parque

três refeições: café da manhã, almoço e lan-
che da tarde. Na saída, um presente: todos 
ganharam uma revista em quadrinhos. 

Para facilitar a identificação das crianças, 
neste ano todas usavam camisetas do Tiãozinho 
e pulseiras de identificação, estas doadas pela 
empresa Tag-ID. 

Em uma área de 74 mil m2 de Mata Atlântica, 
o parque oferece mais de 35 atrações que 
promovem educação e entretenimento para 
crianças de todas as idades. Os visitantes 
participam de atividades recreativas, esportivas 
e culturais que despertam valores e ideias de 
preservação ambiental para contribuir com 
um mundo melhor.
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Crianças em frente ao ônibus e na apresentação de peça de teatro



Setembro e outubro de atividades!
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Apresentação de ballet e de capoeira e ida ao cinema, Feira Cultural foram algumas das 
atividades do Núcleo Tiãozinho em setembro e outubro. Veja como nossos alunos se 

saíram!

www.tiaozinho.org.br
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CINEMA
“Parece um sonho estar no cinema”

Assim, a aluna Maria Gabrielly Hilario, do Grupo 
2 da tarde do Núcleo Tiãozinho, definiu sua ida ao 

cinema, para assistir ao filme “Lino – Uma Aventura 
de Sete Vidas”. A atividade aconteceu no dia 26 
de setembro, no Shopping SP Market, com 100 

crianças. “Alguns alunos nunca haviam ido a um 
cinema e ficaram encantados ao entrar e verificar o 
tamanho da tela e o conforto das poltronas. Muitos 
pais não têm condições financeira para levar seus 
filhos ao cinema, e ficamos muitos felizes quando 

conseguimos realizar o sonho de nossas crianças”, 
diz Vilma Andrade, coordenadora pedagógica do 

Núcleo. O passeio foi possível graças a doação dos 
convites por parte da Veridiana Ferrante de Donato.

Atendendo ao convite da voluntária Carla 
Palhavam, 14 alunos do ballet Tiãozinho se 

apresentaram na “X Mostra de Psicologia da 
Saúde”, na Universidade Metodista de São Paulo 
(campus Planalto Paulista), em São Bernardo do 

Campo, no dia 26 de setembro. 
Apresentação linda!

CAPOEIRA
Alunos do grupo de capoeira do Núcleo Tiãozinho 

fizeram uma apresentação no CEI Conde Luiz Zunta, 
em Americanópolis, no dia 15 de setembro, no 

projeto Cultura Afro. Além de mostrarem a luta da 
capoeira, os alunos explicaram a importância dos  

instrumentos 
usados. 

“Percebemos 
como é 

importante 
a integração 
entre os dois 

serviços para o 
aperfeiçoamento 

do trabalho”, 
diz Lucilene 

Pereira da Silva, 
diretora do 

Núcleo.

Foto: Núcleo Tiãozinho

FEIRA CULTURAL

Com o tema “Décadas”, a Feira Cultural do Núcleo 
Tiãozinho, que aconteceu no dia 20 de outubro, foi, 

como sempre, um dia de festa! 
Os alunos puderam mostrar tudo que aprenderam, 
ao apresentar aos convidados as transformações 

que ocorreram em cada década, dos anos 1960 até 
a atualidade, com destaque para a moda, músicas, 

fatos históricos e tecnologia.

BALLET
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Como parte do Projeto Dia do Trabalho 
Voluntário, alunos das turmas da manhã 

e tarde do CEDESP e CAJ visitaram no dia 21 de 
setembro a ABECAL (Associação Beneficente 
Camilo de Luz), um centro de acolhimento para 
moradores em situação de rua, no Jabaquara. 

E foram para ajudar. Eles se mobilizaram para 
arrecadar doações, com o objetivo de atingir 
300 itens, entre roupas e materiais de higiene 
pessoal. Sabe quanto conseguiram arrecadar 
para doar à instituição? Cerca de 1.160 itens 
entre vestuário, roupas de cama e materiais 
de higiene pessoal.

Visita e doações à Abecal

Alunos do CEDESP vão ao cinema ver Lino

Visitaram a Abecal alunos dos cursos de 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Secretaria 
Escolar, Balconista de Farmácia, Lazer 
e Recreação, Operador de Computador, 
Recepção de Eventos e CAJ. Eles levaram 
cerca de 1.160 itens de doação

No mesmo dia, eles participaram de uma 
atividade coletiva com exibição dos documen-
tários: “Moradores de rua encontros, histórias 
e memórias” e “Seres invisíveis”, seguidos de 
uma roda de conversa. O objetivo era conhecer 
o contexto da população em situação de rua.

Também houve uma palestra ministrada pela 
gerente operacional da Abecal, Elza Pastore, e 
o psicólogo Ítalo Soares, que apresentaram aos 
alunos os serviços prestados pela instituição.
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Dia de cinema para os alunos do 
CEDESP. O filme a que assistiram foi 
“Lino – Uma Aventura de Sete Vidas”, 
no cinema do Shopping Santa Cruz, no 
dia 27 de setembro.

O filme traz algumas questões ligadas 
a valores, principalmente sobre o que é 
necessário para a pessoa ser feliz. “O fil-
me trouxe aos alunos a reflexão  sobre 
o valor das coisas que eles possuem e 
a pergunta sobre qual é sua proposta 
para a vida”, ressalta Tatiane Teixeira, 
diretora do CETECC.Alunos do Cedesp no cinema do Shopping Santa Cruz
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Fundação BB ajuda a mobiliar 
espaços do CETECC

Agradecer com imenso carinho a Fundação 
Banco do Brasil (FBB), que doou 215 ca-

deiras para o auditório, 150 cadeiras universi-
tárias, três quadros brancos e três telas 
retráteis para três salas do CETECC - Jovem 
Aprendiz, por meio do Projeto no 16.286. Em 
contrapartida, a SAFRATER complementa com 
alguns itens. Esta é a terceira vez que a FBB 
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ivulgação

ajuda a mobiliar ambientes no CETECC.
O nosso agradecimento se estende ao vo-

luntário Luiz Gustavo Ferreira, funcionário 
do Banco do Brasil, e à gerente da nossa 
conta Marli Mitsuiki, pelo total apoio que nos 
deram em todo o processo. E gratidão sempre 
à Fundação pela parceria que beneficiou o 
CETECC e toda comunidade por ele atendida.



Colaborem com as obras da 4a etapa do Projeto 
CETECC - Casa do Caminho, que beneficiará jo-
vens em cursos profissionalizantes.

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: 0300-X / 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.

ATENÇÃO
A Agência do Banco do Brasil mudou para 
0300-X.  O no da C/C é o mesmo: 401.959-8



Qu e  n o  B r e s h o p p i n g 
Tiãozinho, na Vila Cle-

mentino, há roupas femininas e 
masculinas  todo mundo sabe. 
São araras e mais araras com 
essas peças no espaço do Bre-
shopping. Mas lá no fundo da 
casa há um cantinho dedicado 
às crianças: são brinquedos e 
roupas infantis em ótimo es-
tado! Vale conferir e checar se 
você encontra algo bacana para 
seus filhos. 

Bonito, bom e barato! E você 
ainda colabora com as obras 
sociais da Casa do Caminho, a 
SAFRATER.

O dinheiro arrecadado com as 
vendas no Breshopping e no Bazar no CETECC 
é direcionado a essas obras sociais: Creche e 
Núcleo Tiãozinho e o CETECC. Cerca de 22% 
das obras sociais são mantidas pelas vendas 
dos dois locais.

Importante ressaltar: antes de serem colo-
cadas à venda, todas as peças doadas passam 
por uma triagem, para que sejam oferecidas 
as de melhor qualidade.

As doações, sejam elas de roupas, sapatos, 
acessórios, utensílios para casa, itens de 
decoração, entre outros, podem ser entregues 
no próprio Breshopping e na Casa do Caminho, 
em contêineres que ficam na recepção. 

• Casa do Caminho: Rua Estado de Israel, 59.
• Breshopping: Rua Estado de Israel, 73.
Mais informações, ligue: Casa do Caminho 

(2348-2230) ou SAFRATER (5084-9058).
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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)

Há até roupas infantis no Breshopping

Araras com roupas para crianças e brinquedos (abaixo) no Breshopping
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