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Mensagem dos Dirigentes

Auxiliar sem olhar a quem. Esse é o 
princípio da solidariedade. Apesar de 

ajudar o próximo ser uma constante nas ações 
da Casa do Caminho e da SAFRATER, com 
suas obras sociais, no último mês a palavra 
“solidariedade” foi a tônica.

Solidariedade e doação andam de mãos 
dados. Doação de qualquer coisa: de dinheiro, 
de bens materiais, de órgãos, de sangue, de 
tempo, de carinho.

Em setembro, a Casa do Caminho solicitou 
voluntários para doação de sangue ao Hospital 
AC Camargo e 65 
p e s s o a s ,  e n t r e 
frequentadores, 
f u n c i o n á r i o s , 
voluntários e alu-
nos  do  CETECC 
atenderam ao cha-
mado. Gesto lindo! 
Tocante!

Também este mês 
a Fundação Ban-
co do Brasil fez, 
pela terceira vez, 
doação de bens 
materiais para o CETECC.

No Breshopping e no Bazar do CETECC doação 
é recorrente por ali também. São solidárias as 
pessoas que doam suas peças seminovas, e 
também as que compram nossos produtos pa-
ra ajudar as obras sociais da SAFRATER. 

E quer mais doação de tempo e apoio do 
que a nossa feijoada solidária? Cerca de 500 
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convidados atenderam ao nosso chamado e 
compareceram ao almoço solidário, no dia 
27 de agosto. E um batalhão de voluntários e 
funcionários estava lá para ajudar para que o 
evento fosse um sucesso. E foi. 

Em nome da diretoria voluntária da Casa 
do Caminho e da SAFRATER, agradecemos a 
generosidade de todos os nossos parceiros, 
colaboradores e convidados que viabilizaram 
a realização de mais este evento. Muito 
obrigado a todos pela generosidade. Que Deus 
os abençoe.

O  B o l e t i m 
traz  também 
tudo sobre a 
Feira Cultural 
2017 da Creche 
Tiãozinho. As cri-
anças fizeram 
suas apresen-
tações e mos-
traram seus tra-
balhinhos lin-
dos para suas 
famílias!

N o  N ú c l e o , 
nossos alunos de robótica tiveram ótima 
classificação no Torneio Juvenil de Robótica, 
realizado em São Paulo. Trinta adolescentes 
participaram do torneio. Demais, não?

E o CETECC, além do mobiliário já conseguido,  
pôde levar alunos para a Feira de Profissões, 
na USP, com o intuito de ajudá-los na hora de 
decidir sobre seus futuros.



Ajude com a sua oração a todos os irmãos:
que jamais encontram tempo ou recursos para serem 

úteis a alguém;
que se declaram afrontados pela ingratidão, em 

toda a parte;
que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal, 

em todas as situações;
que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que 

não acendem nem uma vela no chão; que somente 
cooperam na torre de marfim do personalismo, sem 
lhe descerem os degraus para colaborar com os outros;

que se acreditam emissários especiais e credores dos 
benefícios de exceção;

que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando 
exclusivamente de si;

que desistem de continuar aprendendo na luta hu-
mana;

que exibem o realejo da desculpa para todas as 
faltas;

que sustentam a vocação de orquídeas no salão do 
mundo;

que se julgam centros compulsórios das atenções 
gerais;

que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao 
obstáculo.

São doentes graves que necessitam do Amparo Si-
lencioso. 

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

ditado pelo Espírito André Luiz)

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Solicitação Fraterna
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A Casa do Caminho solicitou voluntários para 
doação de sangue ao Hospital AC Camargo e 65 
pessoas, entre frequentadores, funcionários, 
voluntários e alunos do CETECC atenderam ao 
chamado. Um ato que salva vidas e engrandece 
o espírito. Auxiliar sem olhar a quem.

Kátia, responsável pelo banco de Sangue do 
hospital, diz que o ato de doar sangue deveria 
ser incorporado à vida das pessoas saudáveis, 
pois “nunca sabemos se um dia seremos nós a 
precisarmos”. Pessoas saudáveis podem doar 
de três em três meses.

O hospital está sempre com seu banco com 
baixo estoque, pois o tratamento do câncer é 
o ato cirúrgico, que sempre exige reposição de 
sangue. São milhares de pessoas atendidas no 
hospital pelo SUS, convênios e particulares.

Banco de Sangue do Hospital A. C. Camargo 
Rua Prof. Antônio Prudente 211, Liberdade.
Telefone: 2189-5000 r. 2233, 2235, 2126 ou 

3780.

Uma onda de amor

Espiritualidade dos animais em debate
Idealizado pelo veterinário João Amaro, o 1o 

Simpósito da Espiritualidade dos Animais foi 
realizado no dia 24 de setembro, nas insta-
lações do CETECC. Participaram 156 pessoas.

Na sua palestra sobre Bem Estar Animal, a 
veterinária Paula Bastos abordou a questão da 
senciência animal, ou seja, a capacidade de os 
animais vivenciarem sofrimento e prazer. Já o 
palestrante Ricardo Capuano disse que os be-
nefícios da assistência espiritual aos animais 
vai além do pedindo de colaboração dos bons 
espíritos à recuperação dos pets. 

“Eles se tornam ‘trabalhadores’ da espiri-

tualidade, quando, por suas necessidades, 
aproximam a família dos estudos e praticas 
espirituais”, afirma. A doutora Irvênia Prada 
abordou a espiritualidade dos animais com 
base em conceitos da doutrina espírita.

O evento teve a participação de cinco ONGs 
e venda de 
livros para 
a Casa do 
Caminho.

Paula Bastos 
em palestra no 

evento
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Alguns dos trabalhos feitos pelas crianças
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Arte em suas diferentes expressões

A Creche Tiãozinho promoveu no dia 23 de 
setembro a sua Feira Cultural 2017, com 

o tema “Arte em suas diferentes expressões”. 
No início do evento, houve o acolhimento e 

www.tiaozinho.org.br

Para anotar na agenda

✓ Dia 7 de outubro

Comemoração do Dia das Crianças na 
Creche Tiãozinho, com patrocínio da 

empresa Prudential.
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Crianças fazem apresentações culturais para as famílias

Apresentações de 
cada sala:

✓ Sala 1: Apresentação 
multimídia: “Um pouco 
do Projeto”.
✓ Sala 2: Cantigas de 
roda
✓ Sala 3: Borboletinha
✓ Sala 4: Amarelinha
✓ Sala 5: Gato na tuba
✓ Sala 6: Aquarela
✓ Sala 7: Canção pré-his-
tórica

a conversa com as famílias e, na 
sequência, as apresentações cul-
turais das crianças. “Cada sala de-
senvolveu um assunto dentro do 
tema”, diz Ivone Nonato, diretora 
da Creche.

Eram: Projeto Releituras: Ro-
mero Britto (sala 1), Cantigas de 
Rodas (sala 2), Projeto Releitura 
das obras de Romero Britto (sala 

3), Brincadeiras de Criança (sala 4), Música 
Clássica e Releitura de Beatriz Milhazes (sala 
5), Brincando com a Arte (sala 6)  e Arte 
Rupreste (sala 7), com os trabalhinhos das 
crianças expostos nas salas de aulas. Ricardo, 
do Coral Notas do Caminho, encerrou as ati-
vidades com participação das famílias!



A robótica campeã do Núcleo
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“Finalmente a recompensa por todo 
esforço da equipe”

 
Diz, emocionada, 

a  a l u n a  A l i n e 
Pinheiro Maçon, de 
13 anos, do Núcleo 
Tiãozinho sobre a 
vitória da equipe 
no Torneio Juvenil 
de Robótica, que 
foi realizado no 
dia 26 de agosto 
na Escola Pueri 
Domus, na unidade 

da Aclimação, em São Paulo.
Participaram do torneio 30 adolescentes do 

Núcleo Tiãozinho nas modalidades Cabo de 
Guerra , Sumo Tradicional e Viagem ao Centro 
da Terra (todos nível 2).

O Torneio Juvenil de Robótica é um evento 
gratuito de abrangência nacional, que 
ocorre desde 2009, para difusão da robótica 
educacional. O Núcleo Tiãozinho participa 
desde a  segunda edição, em 2010. Este é o 
terceiro ano consecutivo que a aluna Aline 
participa do evento (este ano na modalidade 
Viagem ao Centro da Terra).

As equipes do Tiãozinho tiveram um ótimo 
desempenho e receberam elogio até do 
organizador do evento, Luís Rogério da Silva. 
“Ele destacou que somos uma das mais 
antigas equipes da competição e agradeceu 
a nossa participação no evento, o que deixou 
nossos alunos emocionados”, diz Vilma Souza 
Andrade, coordenadora pedagógica do Núcleo.

Colocação das nossas equipes:
• 1o lugar na modalidade Viagem ao Centro 

da Terra
• 2o lugar na modalidade Cabo de Guerra
• 3o lugar na modalidade Sumo Tradicional
Parabéns a todos!

www.tiaozinho.org.br

Crianças em atividade física no Núcleo

Orientar as crianças e adolescentes sobre a 
importância de uma alimentação saudável e 
a prática esportiva. Este é o objetivo do Pro-
grama SOS Obesidade, implantado no Núcleo 
Tiaozinho, em agosto.

Veja as atividades de conscientização que 
estão sendo desenvolvidas sobre o tema:

✓ Vídeos educativos: com exibição do filme 
“A Dieta do Palhaço” e de vídeos do youtube 
sobre alimentação saudável.

✓ Esporte e alimentação saudável.
✓ Elaboração do cardápio com a participação 

das crianças e adolescentes.
✓ Hora do movimento: toda semana uma 

turma reservou um dia para fazer atividades 
físicas por, no mínimo, 30 minutos no Espaço 
Tiãozinho (sala de convivência). 

Alimentação 
saudável e exercícios 
contra a obesidade
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Alunos comemoram a vitória



www.tiaozinho.org.br
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Alunos do CEDESP e CAJ (dos 
períodos manhã e tarde) visitaram 

nos dias 24 e 25 de agosto a Feira de 
Profissões da USP, para ter a chance 
de conhecer de perto as carreiras que 
pretendem trilhar em suas vidas.

A Feira de Profissões faz parte do 
programa “USP e as Profissões”, da 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Uni-
versitária da USP.

Na Feira, os alunos tiveram acesso a 
pavilhões separados por área de co-
nhecimento (Humanas, Biológicas e 
Exata) e oportunidade de participar de 
bate-papos com professores e alunos 
de alguns cursos da USP. 

Também visitaram o Museu da Meteorologia 
e o Planetário, participaram de oficinas e jogos, 
como os jogos virtuais) e até interagiram num 
show de física promovido por alunos da USP. 
Tudo para ajudá-los a escolher uma profissão!

Explorar o território
Com o objetivo de conhecer os potenciais 

de cultura e lazer da região do Jabaquara, 
os alunos do CEDESP e CAJ (períodos manhã 
e tarde) escolheram um local do bairro, 
pesquisaram sobre ele e marcaram visita para 
explorá-lo. A atividade de território ocorreu no 
dia 18 de agosto.

CETECC visita a Feira de Profissões
F

otos: C
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Alunos chegam à USP para participar da Feira de Profissões

Alunos no estande do Centro de Biologia Marinha, na USP

Veja o que cada turma escolheu explorar:
• Aux. Administrativo: Parque Lina e Paulo 

Raia.
• Aux. de Secretaria Escolar: Sítio 
da Ressaca.
• Balconista de Farmácia: Balneário 
Jalisco/ Centro de Tecn. da ISDN.
• Operador de Computador: 
Parque do Cordeiro.
• Recepção de Eventos: Senac 
Jabaquara.
• Recreação e Lazer: Clube Escola 
Vila Guarani.
• CAJ: Parque Lina e Paulo Raia.Visita ao Parque Lina e Paulo Raia, no Jabaquara



www.tiaozinho.org.br
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Domingo de feijoada solidária

Domingo de feijoada, bingo, confraterni-
zação e solidariedade, num ambiente 

tranquilo e acolhedor. Assim foi o almoço 
beneficente realizado pela Casa do Caminho 
e SAFRATER, em prol das Obras Sociais Tião-

Cerca de 500 convidados prestigiaram o almoço beneficente no dia 27 de agosto, no CETECC
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zinho. O evento ocorreu no dia 27 de agosto, 
nas instalações do CETECC, e reuniu cerca de 
500 convidados. Foi um sucesso!

O dinheiro arrecadado, pouco mais de R$ 
32,4 mil, foi destinado à manutenção da Casa 
do Caminho e às obras sociais da SAFRATER.

Nosso especial agradecimento a todos que 
ajudaram a organizar e a abrilhantar esse 
evento: Irena e Moacyr Veiga (Damm Produtos 
Alimentícios), Neusa Santos (Reciclar Eventos), 
que atuou na coordenação da cozinha e 
no preparo dos alimentos, Rosângela Fran 
de Lima (Voice Serviços Contábeis) pelos 
prêmios doados ao bingo, Ana Célia e Marcelo 
(InfoShow), e às equipes de voluntários e 
funcionários, além dos nossos convidados, que 
atenderam o apelo de ajudar.Funcionários e voluntários sempre dispostos a ajudar



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



Sabe aquele jogo americano que você 
não usa mais? Ou aquela louça que você 

ganhou há anos, mas pouco usa? E os quadros 
e o abajur que você não quer mais? Pois nós 
temos um destino para essas utilidades do-
mésticas e artigos de decoração de sua casa: 
o Breshopping Tiãozinho, na Vila Clementino.

Você os doa, e nós os colocamos à venda 
no Breshopping e no Bazar no CETECC. O 
dinheiro arrecadado é direcionado às obras 
sociais da Casa do Caminho, a SAFRATER, on-
de funcionam a Creche e Núcleo Tiãozinho e 
o CETECC. Cerca de 22% das obras sociais são 
mantidas pelas vendas dos dois locais.

No Breshopping e no Bazar, você ainda 
encontra outros produtos, como roupas, 

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)

No Breshopping Tiãozinho, o cliente encontra também peças para sua casa

Decoração e utilidades domésticas?
O Breshopping também tem!

sapatos, bolsas, malas e até brinquedos. 
“Antes de serem colocados no Breshopping, 

todas essas peças passam por uma triagem. 
Portanto, são as de melhor qualidade que 
são oferecidas ao nosso cliente”, explica Ivani 
Abdo Lopes, coordenadora do Breshopping.

Contêineres recebem as doações
Qualquer doação, seja ela de roupas, sapatos 

e outros acessórios, pode ser entregue no pró-
prio 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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