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A esperança renovada
no novo ano

C

ada dia que se inicia é uma página em
branco à nossa frente, pronta para ser
preenchida. Somos nós que escolhemos a
história a ser vivida diariamente. E cabe a
nós escolher o melhor sempre: as melhores
palavras, atitudes e caminhos.
Um ano que se inicia tem esse mesmo poder.
Ano novo, esperanças renovadas! Renovar
a esperança é encher o coração de força e
alegria. Que 2018 venha repleto de energias
recarregadas, de boas ações, de carinho e afeto, de luz, de amor do próximo e compaixão!
A escolha é nossa!
A Casa do Caminho e a SAFRATER estão com
as esperanças renovadas também para este
ano. Nossos esforços, dedicação e alegria em
atender as nossas crianças, adolescentes, jovens e suas famílias estão redobrados.
Temos uma equipe incansável de funcionários,
voluntários e parceiros, que não medem
esforços para fazer o bem em prol dessas

pessoas. A união faz a força sempre! Unidos
somos fortes.
Por isso, a Casa do Caminho e a SAFRATER
reforçam o pedido: não desistam. Continuem
investindo em boas ações, pois o mundo está
carente de bons corações. Somente com a
união de muitos corações bons, conseguiremos
percorrer os caminhos do auxílio e amor ao
próximo, que nos levará a Deus, nosso Pai
Divino.
Gostaríamos de convidá-los a visitarem as
unidades e experienciarem o prazer que traz
ao coração vivenciar uma ação em prol do
próximo. Quem já conhece e vivencia esse
amor, quer mais. Programe-se para em 2018
iniciar ou fortalecer boas e fraternas condutas.
Venha atuar como voluntário, participar dos
eventos, divulgar e acompanhar as campanhas
e também visitar as Obras Sociais Tiãozinho.
FAZ BEM FAZER PARTE E SER PARTE DE BOAS
MUDANÇAS, DE BOAS AÇÕES.

www.tiaozinho.org.br

Mensagem Espiritual
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Pode Acreditar

Falará você na bondade a todo instante, mas, se não
for bom, isso será inútil para a sua felicidade.
*
Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior; no entanto, se você não estampar a
beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta
sem inteligência.
*
Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas; todavia, se não aplicar o que você leu, será tão-somente
um péssimo registrador.
*
Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé;
entretanto, se essas convicções não servirem à sua
renovação para o bem, sua mente estará resumida a
um cabide de máximas religiosas.
*
Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente,
melhorando personalidades; contudo, se você não se

disciplinar, a Lei o defrontará com o mesmo rigor com
que ela se utiliza de você para aprimorar os outros.
*
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, à
galeria dos heróis e dos santos; mas, se não praticar
os bons ensinamentos que conhece, perante as Leis
Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez
mais dificilmente.
*
Você chamará a Jesus: Mestre e Senhor... se não
quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras
soarão sem qualquer sentido.
***
(Francisco Cândido Xavier. Do livro “Agenda Cristã”,
ditado pelo Espírito André Luiz)

A campanha de cestas básicas continua
Veja o que pode ser doado

A campanha de Cestas Básicas de Natal, para as famílias assistidas pelas Obras Sociais
Tiãozinho, continua a todo vapor. O objetivo
é distribuir cestas básicas de alimentos durante todo o ano, para as famílias cadastradas
e comprovadamente carentes.
As doações podem ser feitas no Bazar
ou na Livraria da Casa do Caminho. Para
mais informações, entre em contato com
a secretaria da SAFRATER (tel: 5084-9058)
ou também pelo e-mail: administrativo@
tiaozinho.org.br
Doando R$ 70, a Safrater consegue comprar
os itens com preços mais vantajosos.
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✓ 5 kg de arroz
✓ 2 kg de feijão
✓ 2 kg de açúcar
✓ 2 litros de óleo
✓ 1 kg de macarrão
✓ 1 kg de fubá
✓ 1 kg de farinha de trigo
✓ 1 kg de farinha de mandioca
✓ 1 kg de sal
✓ 2 molhos de tomate
✓ 1 pacote de 500g de café
✓ 1 pacote de leite em pó
✓ 1 pacote de achocolatado
✓ 1 pacote de mistura para bolo
✓ 1 lata de doce em conserva
✓ 1 lata de leite condensado
✓ 2 pacotes de biscoito

www.tiaozinho.org.br

A

As Obras Sociais da SAFRATER

SAFRATER (Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho) é o braço social da Casa
do Caminho, sendo responsável pelas atividades de promoção social do Grupo e pela
manutenção das Obras Sociais Tiãozinho. Os equipamentos sociais (Creche
Tiãozinho, Núcleo Socioeducativo Tiãozinho e CETECC – Centro Educacional
e Tecnológico Casa do Caminho) estão localizados em Americanópolis e no
Jabaquara (zona sul de São Paulo), onde atenderam em 2017:
✓ 161 crianças na Creche
✓ 400 crianças e jovens no Núcleo
✓ 400 alunos nos diversos cursos do CETECC
✓ Além dos programas de apoio à comunidade.
No total foram atendidas mais de 2.300 pessoas todo mês, no ano passado.
Divulgue as Obras Sociais Tiãozinho para seu grupo de amigos!

CRECHE TIÃOZINHO

NÚCLEO TIÃOZINHO
Fotos: Divulgação

É um programa educacional desenvolvido em
parceria com a escola pública de 1o grau. São
crianças e jovens entre 6 e 14 anos em período
parcial (manhã ou tarde), no contraturno escolar.
Oferece alimentação, acompanhamento pedagógico
e reforço escolar, orientação moral, assistência à
saúde, práticas esportivas, culturais e recreativas,
além de atividades multidisciplinares (informática,
robótica, ballet, xadrez, capoeira, judô, teatro etc).

É um programa de educação infantil voltado
a crianças de 2 a 4 anos. Elas permanecem na
Creche em período integral. Recebem alimentação,
orientação pedagógica, assistência à saúde,
orientação moral e participam de atividades
culturais, lúdicas e recreativas.

CETECC

PROGRAMAS DE APOIO À
COMUNIDADE

É uma escola profissionalizante que atende cerca
de 400 alunos em seus diversos cursos. Quando
totalmente concluído oferecerá até 1.500 vagas
diárias, para adolescentes e jovens a partir de 15
anos de idade vivendo em situação de risco social.
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São programas sociais oferecidos a crianças,
jovens, familiares e moradores da comunidade de
Americanópolis e Jabaquara. São desenvolvidos
aos sábados nas dependências da Creche, Núcleo
e CETECC. Compreendem atividades pedagógicas
e culturais, práticas artesanais, orientação moral
e ética, orientação social, visitas domiciliares,
assistência jurídica, bazar de usados, cursos
profissionalizantes (inglês, alfabetização de adultos,
inclusão digital, informática, eletricista etc), além de
evangelização e programas doutrinários.

www.tiaozinho.org.br

Volta às aulas: precisamos de
material escolar

T

vocês é sempre bem-vinda: ou doando material escolar que compõe o kit (veja a lista
no folder acima) ou R$ 70 para a compra dos
itens necessários.
Uma ideia boa é, ao comprar o material escolar de seu filho, adquira um item a mais para
doar às crianças, adolescentes e jovens.
O futuro dessas crianças
agradece!
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odo mundo sabe que início de ano letivo
a gente tem que correr para comprar
material escolar dos filhos. As crianças, adolescentes e jovens carentes atendidos nas
Obras Sociais Tiãozinho também necessitam
de material escolar para as atividades aqui
desenvolvidas.
Como são atendidas cerca de mil crianças,
adolescentes e jovens, vocês podem imaginar
a quantidade de papel sulfite, cadernos, lápis,
lápis de cor, canetas, giz de cera, colas e borrachas que são utilizados ao longo do ano?
Por isso, mais uma vez, a contribuição de

www.tiaozinho.org.br

Torne-se um Sócio Solidário

S

em a ajuda de vocês, contribuintes
mensais e pontuais, as Obras Sociais Tiãozinho, da Casa do Caminho e da SAFRATER,
não sairiam do papel. Por isso, que a ajuda de
vocês é de fundamental importância na vida
dessas crianças, adolescentes e jovens.
Há diversas formas de ajudar. Uma delas é
tornando-se um Sócio Solidário, que faz doações mensais à nossa instituição. Veja abaixo
como você pode se tornar um Sócio Solidário.
Outras formas são adquirindo produtos da
Lanchonete, do Bazar, da Livraria (na Casa do

Caminho) e do Breshopping (ao lado da Casa do
Caminho), participando das nossas campanhas
e eventos, tornando-se um parceiro e ajudando
a patrocinar nossos projetos (principalmente
o CETECC) e fazendo doações, como produtos
consumidos em nossas unidades, artigos usados e em bom estado para serem vendidos no
Breshopping e um pouco do seu tempo, sendo
um Trabalhador Voluntário.
A colaboração de vocês é fundamental, para que as obras sociais continuem sempre
fazendo a diferença na vida dessas pessoas!

Veja o passo a passo para se cadastrar e começar a contribuir:
1) Para cadastrar-se, basta preencher o
formulário abaixo e encaminhá-lo à SAFRATER (Sociedade de Amparo Fraterno Casa
do Caminho) ou à Casa do Caminho. Você
receberá mensalmente um boleto bancário
para efetuar sua contribuição conforme sua
opção, juntamente com o material institucional de divulgação da SAFRATER, para
acompanhamento 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 50849058). O aviso é importante para que a entidade não pague taxas a mais pela emissão
e cancelamento do boleto. As doações de
empresas podem ser deduzidas do Imposto
de Renda.
2) Fazer doação de qualquer valor na livraria
da Casa do Caminho ou mediante depósito na
conta abaixo:
• Banco Itaú
Agência: 0440 - Conta Corrente: 01346-4
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Veja como estão as obras da 4a e
última etapa do Projeto CETECC
Fotos: Viga P. Engenharia/ Divulgação

Vista aérea do prédio do CETECC ainda em fase de conclusão de obras do acesso pela rua das Curruíras

O CETECC é a Escola Profissionalizante, edificada para atender pessoas acima de 15 anos,
preparando-as para o mercado de trabalho
por meo do Jovem Aprendiz ou requalificando
profissionais que perderam lugar no mercado
em função da baixa qualificação.
Atende moradores da comunidade do entorno durante a semana e em cursos aos
sábados. Também é o local onde fazemos a
maioria dos eventos.
Falta pouco para que o CETECC seja finalizado
e possa atuar em toda a sua nobre finalidade.
Concretagem da laje do 3o subsolo do prédio
Este é o ano da realização total do sonho, e a
Casa do Caminho e a SAFRATER continuam
previsão é que esteja em pleno funcionamento
tocando a 4a e última fase das obras do
no segundo semestre de 2018.
CETECC, com acesso pela Rua das Curruíras,
Contamos com você!
na região do Jabaquara. Com a conclusão da
obra, o CETECC ficará com sua versão integral,
Para conhecer um pouco mais:
com 100 vagas, estacionamento, brechó,
Visite os sites:
minipadaria, lanchonete, livraria e área de
www.tiaozinho.org.br
convivência.
www.cetecc.org.br

A
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Projeto CETECC - Casa do Caminho

O

objetivo de concluir o Projeto CETECC - Casa do Caminho continua em 2018. Para isso, a
SAFRATER busca 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. Contamos com a sua ajuda! Veja como:
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 Amparo 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 cancelamento do boleto. As doações de empresas podem ser deduzidas do Imposto de Renda.
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Já conhece o nosso Breshopping?

Como ser um voluntário?
• Por telefone: 4329-4330 (Breshopping),
2348-2230 (Casa do Caminho) ou 5084-9058
(SAFRATER).
• E-mail: queroajudar@tiaozinho.org.br
• Mais informações no site:
www.tiaozinho.org.br

Apenas peças em boa estado são colocadas à venda

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)
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V

ocê pode fazer
doações diversas
e comprar produtos no
Breshopping Tiãozinho,
imóvel ao lado da Casa do Caminho. Lá são
vendidos roupas e
sapatos, acessórios, brinquedos, bolsas e malas
e objetos de decoração,
todos em bom estado
de uso e a preços muito
baixos.
Todas as peças passam
por uma triagem na Casa
do Caminho, antes de serem colocadas à venda
O Breshopping Tiãozinho fica neste imóvel, ao lado da Casa do Caminho
no Breshopping e no
Bazar do CETECC.
A renda gerada corresponde a 22% dos Ao doar e comprar, você estará ajudando o
custos das Obras Sociais Tiãozinho, onde projeto social e fazendo o bem ao próximo.
funcionam a Creche, o Núcleo e os cursos pro- As doações (roupas, sapatos, acessórios,
fissionalizantes do CETECC.
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.

