
E esse é o ponto mais importante: a união 
de todos em prol de um bem comum, que é a 
ajuda ao próximo.

O que seriam de nossos projetos sem a 
dedicação, a garra, a persistência e o com-
prometimento incansável de todos os nossos 
professores, funcionários, voluntários e cola-
boradores? 

O trabalho dessa equipe foi impecável, e 
isso pode ser comprovado no resultado final 
de 2018: nossos alunos felizes, encaminhados 
na trilha do bem, em progresso contínuo e 
cheios de esperança! A árvore do bem sempre 
dá bons frutos!

Neste ano, o trabalho continua. E para que 
continue sendo bem feito, contamos com o 
apoio e a colaboração de todos vocês!

                    Que o ano seja produtivo!

Foto: Imagem gratuita do Pixabay
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Mensagem dos Dirigentes

A árvore do bem dá bons frutos
Dever cumprido. É com esse sentimento 

que a Casa do Caminho e a SAFRATER 
encerram o ano letivo de 2018. Nossos projetos, 
que atenderam crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e as famílias das 
comunidades, foram concluídos com sucesso. 
Celebramos o feito com formaturas e festas 
de confraternização na Creche, no Núcleo e no 
CETECC, que reuniram alunos e suas famílias 
e toda a equipe das duas instituições. 

Tivemos a colaboração de muitos voluntá-
rios, como os do Grupo de Apoio Francisco 
Alves, que organizaram as Sacolas de Natal 
das crianças da Creche, e os funcionários 
da empresa Chris Silveira e Arquitetos As-
sociados, que doaram cestas básicas para um 
bingo do MOVA (Movimento de Alfabetização 
de Jovens e Adultos). 



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 
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Pode Acreditar

O nosso almoço beneficente vem aí!

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 perfeita-

mente as lições para o caminho 
e passará, ante os olhos mortais 
do mundo, à galeria dos heróis 
e dos santos; mas, se não pra-

ticar 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)
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Fiquem ligados!

✓ As aulas da Creche e do Núcleo serão iniciadas
no dia 4 de fevereiro.

Sejam todos bem-vindos!

Como não se emocionar com o sorriso estampado 
no rosto de uma criança. E sorrisos não faltaram 

na Festa de Confraternização das Famílias da Creche 
Tiãozinho. O evento, para as crianças e suas famílias, 
aconteceu no dia 14 de dezembro.

A festa teve apresentações das crianças, pais ansio-
sos para vê-los, muitas selfies, beijos, abraços e 
surpresas na Sacola de Natal, além, é claro, de muita 
emoção, alegria e harmonia.

As crianças apresentaram o Auto de Natal, um coral 
com a música “Jingle Bells” em inglês e o ballet com 
a canção da Pequena Sereia.

A organização da festa começa bem antes para que 
tudo saia perfeito e seja, no final, um sonho colorido 
para as crianças. A união faz a força! 

✓ Os voluntários do Grupo de Apoio Francisco Alves 
se organizam para presentear as crianças com a Sacola 
de Natal. 

Confraternização das famílias
Fotos: Creche

Auto de Natal das crianças e, ao lado, a alegria do Papai Noel

✓ O Papai Noel prepara seu figurino.
✓ A professora de Ballet ensaia os 

primeiros passos de uma apresentação 
de dança. 

✓ A voluntária de contação de histórias 
prepara um grupo de alunos para cantar. 

✓ Voluntários da Casa do Caminho e 
da SAFRATER ajudam na montagem e 
distribuição das Sacolas de Natal.

✓ Todos os funcionários participam na 
criação e planejamento da festa.

Crianças fazem apresentações de ballet Pais e familiares registram tudo no celular e na memória
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Inaugurado em 2007 no Núcleo Tiãozinho, o MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos) 
atendeu no ano passado 75 jovens, adultos e idosos com atividades de alfabetização, complementação 

escolar, inclusão social e digital. O MOVA funciona de segunda a quinta-feira, das 19h às 21h30, e conta com 
uma coordenadora, três professoras, uma auxiliar de cozinha e uma auxiliar de manutenção. Além das aulas, 
os alunos recebem todas as noites uma refeição saudável. Em 2019, as aulas começam no dia 4 de fevereiro. 

Confira as atividades de que participaram em 2018:

MOVA teve cofrinhos, bingo e 
gente alfabetizada em 2018

AGOSTO: Os alunos prestigiaram o trabalho anual 
dos alunos do Núcleo Tiãozinho: “O Projeto Vida 
Saudável”. Passaram por todas as salas, observando e 
interagindo nos diversos temas, e também trabalhando 
a alfabetização por meio da leitura dinâmica. 

“Essa é a escola mais organizada que já vi, quanta 
dedicação, os trabalhos ficaram lindos!”, disse a aluna 
Zeferina, ao final da atividade.

Raciocínio lógico
SETEMBRO: Para trabalhar 

com os alunos reconhecimento 
dos números, raciocínio lógico 
e recreação, a técnica usada foi 
o bingo, com o uso de cartelas 
e pedrinhas. Os vencedores 
recebem vários brindes, como 
cestas básicas, doadas por 
voluntários.

Palestra
SETEMBRO: Participaram da abertura da Semana da 

Alfabetização no auditório Anhembi, na qual foram 
mostradas as concepções de educação de Paulo Freire, 
o principal norteador ideológico e metodológico 
da educação. Os palestrantes explicaram sobre as 
condições de “oprimidos”, discutindo as diferentes 
reivindicações sociais que devem acompanhar o 
processo de ensino-aprendizagem.

Leitura dinâmica Confecção de cofrinhos
SETEMBRO: Tintas coloridas guache, pincéis, 

esponjas, fita crepe, potinhos e panos para limpeza 
despertaram a criatividade e as habilidades manuais 
dos alunos. Eles aprenderam a confeccionar cofrinhos 
e recipiente de flores com potes de plásticos trans-
parentes de bolinhas de tênis, recebidos de doação. 
A atividade elevou a autoestima e o sentimento de 
pertencimento de grupo.

Bingo com cestas e panetones

DEZEMBRO: Mais 
um aprendizado da 
ma t emá t ica  com 
recreação, envol-
vendo integração, di-
versão e sorte, para 
o ano. O bingo teve 
como prêmios cestas 
básicas (doadas por 
voluntário e por fun-

cionários da empresa Chris Silveira e Arquitetos As-
sociados Ltda.) e panetones. Parabéns aos sortudos 
vencedores.

Banquete natalino

Fotos: MOVA

DEZEMBRO: Para celebrar e agradecer tudo que 
os alunos aprenderam e superaram em 2018, nada 
melhor do que um banquete natalino na Ceia de Natal. 
Os alunos receberam um presente de Natal artesanal: 
uma linda luminária feita com potes de vidros. 
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Cursos livres: inscrições abertas
O CETECC abrirá em fevereiro as inscrições para os 

seus Cursos Livres do 1o semestre deste ano. São 
225 vagas disponíveis. Todos os cursos são gratuitos 
e ocorrem aos sábados pela manhã.

As inscrições são presenciais. 
Confira as datas:
Dia 9/2 (sábado), às 8h45 - inscrições para o Curso 

de Inglês by União. São 50 vagas. 
Dia 16/2 (sábado), às 8h45 - inscrições para os Cur-

sos Livres Profissionalizantes:
✓ Comunicação e Expressão: 15 vagas.
✓ Matemática Fácil: 35 vagas.
✓ Eletricidade Básica Residencial (Módulo I): 40 

vagas.
✓ Contabilidade Básica: 25 vagas.
✓ Excel Básico: 20 vagas.
✓ Excel Intermediário: 20 vagas.
✓ Desenvolvimento de Blogs e Sites: 20 vagas.

No dia das inscrições, serão realizados testes de 
seleção e entrevistas (levar caneta azul). Como o 
número de vagas é limitado, serão distribuídas senhas 
conforme a ordem de chegada e a capacidade total 
dos cursos.

Documentos necessários para a inscrição:
✓ 1 foto 3x4.
✓ RG (cópia). 
✓ CPF (cópia). 
✓ Comprovante de endereço (cópia).
✓ NIS (Número de Inscrição Social). Para obter o NIS, 

é preciso ir ao CRAS JABAQUARA (rua dos Jornalistas, 
48), no Jabaquara. Telefone: 5016-1475.

✓ Holerite/Carteira de Trabalho ou Declaração de 
escrita a mão com renda mensal.

✓ Idade mínima: 15 anos.
Interessados menores de idade devem comparecer 

acompanhados por um responsável legal. Levar 
(cópia) do RG e do CPF do menor e do responsável.

LOCAL DA INSCRIÇÃO:
Rua das Guassatungas, 222 – Parque Jabaquara (pró-

ximo ao Hospital Sabóia, a 900m do metrô Jabaquara).
Início das aulas: 23 de fevereiro.

Mais um ano letivo se inicia, e com ele novas 
turmas para os Cursos Gratuitos aos Sábados do  
Núcleo Tiãozinho. São três cursos: Informática 
Básica, Inglês Kids e Violão.

Quem tiver interessado deverá fazer a inscrição 
nos dias 2, 9, 16 e 23 de fevereiro, das 8h às 12h. 

Confira os cursos disponíveis:
✓ Informática Básica: a partir de 14 anos.
✓ Inglês Kids: de 10 a 14 anos.
✓ Violão: a partir de 14 anos.

LOCAL DA INSCRIÇÃO:
Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 114, no 

bairro de Americanópolis. Telefone: 5566-1119.
Início das aulas: 9 de março.

Inscrições também no 
Núcleo Tiãozinho

F
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Alegria na festa dos funcionários

Papai Noel, presentes e a alegria dos palhaços não 
poderiam faltar na festa de encerramento de 2018 dos 

funcionários da SAFRATER e Casa do Caminho. 
O evento, que aconteceu no dia 16 de dezembro, nas 

dependências do CETECC, reuniu os funcionários e suas 
famílias, numa confraternização com muita alegria e diversão. 

Para presentear as famílias, foram confeccionadas 105 
sacolas com quatro produtos: panetone, caixa de bombons, 
caixa de cookies e caixa de barrinhas de cereais.

Todos os filhos dos funcionários com até 12 anos de idade 
e que compareceram à festa de confraternização ganharam 
brinquedos. Sabe das mãos de quem? Do Papai Noel, claro! 
Só risos e sorrisos!

A festa teve ainda recreação para as crianças. As atividades 
ficaram a cargo do grupo “Narigudos”, comandado pelo 
colaborador Lau. Os palhaços alegraram e encantaram 
crianças, jovens e adultos. Não teve quem ficasse parado 
com tanta energia e alegria!

Que 2019 venha com muita saúde, paz, amor, prosperidade 
e harmonia para todos nós!

Para a alegria da criançada (e de todo mundo), o Papai Noel estava presente

A alegria contagiante do palhaço
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A SAFRATER e Casa do Caminho buscam recursos para concluir a 4a e última etapa das obras 
do Projeto CETECC - Casa do Caminho. Além de ampliar o espaço do CETECC, o Projeto 

beneficiará centenas de jovens em cursos profissionalizantes. 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 de-
pósito nas contas da SAFRATER:

• Bradesco: Agência: 0420-0 / Conta Corrente 33.950-4 - CNPJ: 43.897.560/0001-01
• Banco do Brasil: Agência: 0300-X / Conta Corrente: 401.959-8 - CNPJ: 43.897.560/0001-01
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.
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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, e a postagem do boletim foi doada pelo Sr. Agostinho Felipelli.
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)

O Breshopping está abarrotado de novas peças: 
roupas femininas, masculinas e infantis, 

calçados, bolsas, malas e acessórios, além de itens de 
decoração e até aparelhos eletrônicos. E o melhor: 
os preços são ótimos e há diversos descontos! Como 
resistir?

Além das compras para você mesmo e sua família ou 
até para presentear alguém, ao adquirir produtos no 
Breshopping, saiba que está ajudando as obras sociais 
da SAFRATER. Isso porque a verba do Breshopping 
é revertida para a manutenção da Creche, Núcleo e 
os cursos profissionalizantes do CETECC. Portanto, 
comprar no Breshopping é fazer o bem ao próximo! 
É a compra do bem! Ali, compras se transformam 
em educação e esperança para centenas de crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e suas famílias.

Todas as peças são fruto de doações. Mas, antes de 
serem colocadas à venda no Breshopping, elas passam 
por uma triagem rigorosa, que separa realmente os 
produtos de boa qualidade.

Sua compra social no Breshopping

Manequim e araras com roupas femininas
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la ONDE ENCONTRAR:
✓ Breshopping: 
Rua Estado de Israel, 73. 
Telefone: 4329-4330.

MAIS INFORMAÇÕES:
✓ Casa do Caminho: 2348-2230
✓ SAFRATER: 5084-9058.
✓ E-mail: 
queroajudar@tiaozinho.org.br
✓ Site: 
www.tiaozinho.org.br

O Breshopping está situado num sobrado ao lado 
da Casa do Caminho, na Vila Clementino.

Venha conhecer o nosso espaço e ver de perto os 
produtos, sua qualidade e seus preços!

Como doar
Para fazer doações ao Breshopping, basta entregar as 

peças no próprio local ou deixá-las em contêineres na 
recepção da Casa do Caminho, em horário comercial.

Contamos com a sua ajuda!


