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Mensagem dos Dirigentes

Educação abre portas. Portas para o 
conhecimento, portas para o aprendi-

zado, portas para o mundo, portas para um 
futuro promissor!

Diante de tantos problemas que atualmente 
afligem a nossa so-
ciedade, às vezes 
pensamos que não 
temos saída, que não 
há solução! Mas há. E 
passa pela educação.

Só investindo em 
conhecimento, apren-
dizado e crescimento 
pessoal, profissional 
e espiritual é que te-
remos uma sociedade 
mais justa e cheia de 
esperança!

Ao iniciar o ano letivo em fevereiro, a Casa 
do Caminho e a SAFRATER não só abrem as 
portas, literalmente, para as crianças, ado-
lescentes, jovens e 
adultos para o contato 
com o mundo do co-
nhecimento, como 
também dão provas 
cabais que acreditam 
no futuro próximo, in-
vestindo em educação 
no presente.

E a aposta é certeira!

O maior desafio da educação é despertar a 
vontade de aprender. 

Por isso, neste ano letivo que se inicia, a Ca-
sa do Caminho e a SAFRATER não medirão 
esforços para engajar seus alunos na busca 

pelo conhecimento e 
aprendizado. Vão levar 
a eles ensinamentos 
fundamentais à sua 
formação e carreira 
p r o f i s s i o n a l ,  m a s 
também irão propor-
cionar atividades lúdi-
cas, culturais e que 
despertem o amor ao 
próximo a todos eles. 

Educação é uma troca. 
Cotidianamente, alunos, 

professores e voluntários trocam experiências, 
impressões e conhecimentos. Aprender e 
ensinar depende de cada um de nós. Hoje 
aprendemos; amanhã passamos à frente todo 

esse conhecimento. O 
esforço é coletivo, a 
colheita desses frutos 
também! 

Bom ano letivo a to-
dos nós!

Visite os sites: 
www.tiaozinho.org.br
www.cetecc.org.br



Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de 
tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de so-
nhos, com as mãos desocupadas.

*
Acenda sua lâmpada, enquanto há claridade em tor-

no de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas 
da noite.

*
Ajude o próximo, enquanto as possibilidades per-

manecem de seu lado. Chegará o momento em que 
você não prescindirá do auxílio dele.

*
Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da 

vida Mais Alta, enquanto suas peças se ajustam har-
moniosamente. O vaso que reteve essências sublimes 
ainda espalha perfume, depois de abandonado.

*
Dê suas lições sensatamente, na escola da vida, 

enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. 
Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não 
longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na 
reencarnação.

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual

Enquanto... 
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Inscritos nos Cursos Livres do CETECC 2018
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114 interessados se inscreveram para oito 
Cursos Livres do CETECC: Inglês, Contabilidade, 
Eletricidade, Comunicação e Expressão, Desen-
volvimento de Blogs e Sites, Matemática e Ex-
cel Básico e Intermediário. Outros 108 alunos 
fizeram a rematrícula nos cursos de Inglês (em 
seis módulos), Desenvolvimento de Software, 
Comunicação e Expressão, Eletricidade I e II e 
Matemática. O ano letivo começa em 24 de 
fevereiro, com 214 alunos.

No 2o semestre de 2017, os cursos de In-
formática passaram a ser desenvolvidos 
online, em períodos intercalados com aulas 
presenciais. Para este ano, a ideia é ampliar 
os períodos online; as aulas presenciais devem 
ocorrer apenas uma vez por mês. Com isso o 
CETECC terá condições de aumentar o número 
de alunos. Em maio, o CETECC vai iniciar um 
novo curso: Noções Jurídicas.
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*
Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora 

é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir 
transformados.

* 
Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a 

coruja agourenta. Mas, enquanto você guardar opor-
tunidade de amealhar recursos superiores para a vida 
espiritual, aumente os seus valores próprios e organize 
tesouros da alma, convicto de que sua viagem para 
outro gênero de existência é inevitável. 

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

ditado pelo Espírito André Luiz)

Fila na porta do CETECC: dia de inscrição

Interessados são recebidos por voluntários



3

Alegria foi o que não faltou na volta às aulas dos alunos da Creche 
Tiãozinho, no dia 5 de fevereiro.

“Iniciamos nossas aulas com muitas atividades, muitos movimentos para 
as crianças. Atividades diferenciadas, como Hora da Dança e Cantinho da 
Leitura, já fazem parte da rotina desde o primeiro dia!”, ressalta Ivone 
Nonato, diretora da Creche. Veja as crianças se divertindo!

Alegria de voltar às aulas na Creche
www.tiaozinho.org.br
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Núcleo volta com gás total em 2018
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www.tiaozinho.org.br

 A frase é do aluno Kauê 
Tristão, de 11 anos, logo que 
chegou ao Núcleo Tiãozinho 
para o ano letivo de 2018. As 
aulas foram iniciadas no dia 
29 de janeiro.

De acordo com Lucilene 
Pereira da Silva, diretora do 
Núcleo, 370 alunos estão 
sendo atendidos neste ano. 
No calendário escolar de 
2018, estão previstas várias 
atividades extras, além das 
já realizadas normalmente.

As crianças e adolescentes 
terão  campeonatos de ro-
bótica e futsal, torneio de xadrez com a Escola 
Municipal Marina Vieira C. Mesquita, além 
dos passeios pedagógicos que são realizados 
todo mês para museus, 
exposições, cinema e 
shows.

Bom ano letivo para 
alunos, professores, vo-
luntários, funcionários! 
Que seja produtivo, que 
seja proveitoso!

“Não via a hora de voltar para o Núcleo, pois gosto muito dos treinos de futsal, das aulas de 
informática e robótica. Além da comida que é sempre gostosa e fresquinha “

O carinho do Núcleo para 
recepcionar os alunos
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www.tiaozinho.org.br
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CETECC em fase de matrícula

O C E T EC C  ( C e nt ro  Ed u ca c i o n a l  e 
Tecnológico Casa do Caminho) realiza 

neste mês de fevereiro o processo seletivo 
e a matrícula dos novos alunos do CEDESP e 
CAJ. Mas algumas atividades para recepcionar 
e ambientar os novos alunos já aconteceram.

No dia 31 de janeiro, ocorreu a reunião de 
Pais e Ambientação com palestra da diretora 
de Ensino Profissionalizante do CETECC, Márcia 
Rizzo. 

Houve também um workshop de boas ma-
neiras com os professores Bruno Lobo e Thaís 
Campos. No dia 2 de fevereiro, o CETECC 
promoveu uma palestra sobre drogas com 
psicóloga Regina, do Denarc.

O CETECC oferece os cursos de Auxiliar 

Reunião de pais e ambientação com palestra da diretora pedagógica do CETECC, Márcia Rizzo, em janeiro

F
ot

o:
 C

ET
EC

C

Administrativo, Assistente de Secretaria Esco-
lar, Operador de Computador, Balconista de 
Farmácia, Recepção de Eventos e Recreação.

No cronograma de atividades, o primeiro 
Projeto Social deverá acontecer no dia 22 
de março. Será sobre “Reinserção Social do 
Dependente Químico”.

Segundo Tatiane Nascimento, diretora do 
CETECC, será um trabalho integrado entre 
todos os serviços, com enfoque de realizar vi-
sitas monitoradas, palestras com instituições 
que atuem nessa área. “Além de pesquisas 
teóricas e práticas acerca de diferentes temas 
como educação, trabalho, preconceitos, 
reinserção social, autonomia, influência do 
meio, abstinência, família”, diz Tatiane.



www.tiaozinho.org.br
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Confira o estágio em que estão as 
obras da 4a etapa do Projeto CETECC
As obras da 4a e última fase do CETECC 

estão caminhando lentamente, na medi-
da da disponibilidade de recursos, pois contam 
com a ajuda de contribuintes da SAFRATER e 
da Casa do Caminho.Ao término das obras, o 
complexo do CETECC contará com mais vagas 
de estacionamento, Brechó, área de convi-
vência com cafeteria e livraria.

Atendendo pessoas de 15 a 59 anos, o CETECC 
é uma escola profissionalizante, que prepara 
os alunos para o mercado de trabalho por meio 
do Jovem Aprendiz ou requalifica profissionais 
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que perderam lugar no mercado em função da 
baixa qualificação. A escola também atende 
moradores da comunidade das redondezas 
durante a semana e em cursos aos sábados. 
A previsão de conclusão do CETECC é meados 
do 2o semestre de 2018.

Agradecemos a todos que continuam con-
tribuindo para a conclusão da obra. Agrade-
cemos a todos os que puderem iniciar suas 
contribuições. 

Amar é Servir. Continuemos servindo na sea-
ra do Senhor com o nosso melhor.

Vista do estacionamento, com início do processo de 
retirada do escoramento

Primeira laje já concretada do 3° subsolo do prédio, que 
terá acesso pela rua das Curruíras

Fotos acima: vista externa da laje, com 
formas das colunas do mezanino



www.tiaozinho.org.br
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O objetivo é concluir o Projeto CETECC - Casa do Caminho. A SAFRATER e a Casa  continuam 
buscando recursos junto aos nossos colaboradores para tocar a 4a etapa das obras e 

finalizar o projeto. Colaborem com essa obra social que beneficiará centenas de jovens em 
cursos profissionalizantes. Sua ajuda é muito importante! Veja como ajudar:

Projeto CETECC - Casa do Caminho

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. Fones: 5670-1950 e 5011-1950.
• SAFRATER: Rua Estado de Israel, 59, Vila Clementino. CEP: 04022-000 - Fone: 5084-9058.
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 Am-
paro Fraterno Casa do Caminho). Você receberá todo mês um boleto bancário para efetuar sua contribuição 
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, com prévio aviso 
(ligue para 5084-9058). O aviso é importante para que a entidade não pague taxas a mais pela emissão e can-
celamento do boleto. As doações de empresas podem ser deduzidas do Imposto de Renda.



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)

Breshopping tem o famoso BBB: 
bom, bonito e barato

Roupas, sapatos e acessórios em ótimo estado e com preço bem convidativos
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No Breshopping Tiãozinho, ao 
lado da Casa do Caminho, você 

encontra o famoso trio BBB: bom, 
bonito e barato. A loja está repleta 
de roupas, sapatos, acessórios, bol-
sas, malas, objetos de decoração e 
utensílios domésticos com preços 
justos e em ótimo estado.

Todos os itens, que vêm de doa-
ções, passam por uma triagem, 
antes de chegar ao Breshopping e 
ao Bazar do CETECC. 

Tudo que é vendido lá tem renda 
revertida para as Obras Sociais Tião-
zinho, que mantém Creche, Núcleo 
e os cursos profissionalizantes do CETECC. 
A renda gerada no Breshopping e no Bazar 
corresponde a 22% dos custos da instituição.

Se você tem peças e utensílios usados para 
doar, pode fazê-lo. Basta entregá-los no pró-

prio Breshopping ou na Casa do Caminho, em 
contêineres que ficam na recepção. 

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


