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Quem faz uma doação monetária de qualquer valor, par-
ticipa de eventos como almoços beneficentes ou investe o 
seu tempo como voluntário do CETECC (Centro Educa-
cional e Tecnológico Casa do Caminho) pode ajudar a mu-
dar a realidade de uma família inteira. Isso porque os cursos 
gratuitos oferecidos no local qualificam jovens e adultos e 
ajudam na busca por uma melhor realidade profissional.
A operadora de telemarketing Sandra Regina Urbano 
Xavier, 46 anos, mora na Freguesia do Ó (zona norte), 
mas não perde uma aula de Excel no CETECC (zona 
sul). “Soube dos cursos de Matemática, Inglês, Espanhol 
e Contabilidade, todos importantes para a inserção ou 
recolocação no mercado de trabalho. Comecei o curso de 
Excel em agosto, totalmente gratuito, sendo que já tinha 
procurado em outro lugar e o valor era de mais de mil 
reais. Está me ajudando muito no trabalho”, conta.
Para ela, o CETECC é sinônimo de cuidado, respeito e 
consideração. “Estou muito feliz em saber que existe um 
lugar assim, que oferece acolhimento, cuidado e apoio 
para a comunidade. Quando possível, gostaria de ser 
voluntária”, planeja Sandra, que agora tem a compan-
hia da filha Laís nas aulas e, sempre que pode, também 

Muito além da sala de aula
frequenta o bazar benificente. “É maravilhoso! Compro 
muitas coisas porque são ótimas opções e com excelentes 
preços”. 
Quem também aprimorou o currículo no CETECC foi 
Celeste Aparecida Ferreira Gabriel, 47 anos, que mora na 
Cidade Domitila e trabalha como analista de importação. 
No ano passado, ela fez os dois módulos do curso de Excel. 
Em 2019, Contabilidade no primeiro semestre e, ago-
ra, Elétrica Residencial. “Conhecimento é sempre bom, 
ninguém tira. No curso de Excel aprendi várias fórmulas 
e como fazer planilhas que facilitam muito o meu dia a 
dia na empresa. Contabilidade ofereceu conhecimento 
de como fazer balanço patrimonial e imposto de renda. 
Agora optei pelo curso de Elétrica para aplicar em casa o 
que estou aprendendo na sala de aula”, diz. 
Luiz Apuclo Nogueira Jr, 34 anos, mora no Jardim 
Sapopemba (zona leste) e fez o curso de Contabilidade 
Básica no primeiro semestre. Apesar de não atuar na área 
– ele trabalha como porteiro – frequentar o CETECC 
uma vez por semana foi suficiente para Luiz querer mais. 
“Não tinha noção nenhuma de Contabilidade, mas dei 
o primeiro passo. Há outros cursos que me interessam, 
como Eletricidade Básica, Excel e Inglês, mas que no 
momento não consigo me comprometer por conta do 
trabalho e da distância. Mas já valeu a pena só por ter 
conhecido o professor Clóvis Ribeiro de Azevedo, um 
homem de boa vontade, disposição, educação e 
generosidade”.
Celso Dias, ferramenteiro que mora na Cidade Júlia, já 
fez os cursos e Excel e Contabilidade e atualmente fre-
quenta as aulas de Inglês. Para ele, lugares como o CETECC 
são primordiais para formar cidadãos conscientes com o 
mundo no qual estão inseridos. “Os cursos são de ótima 
qualidade e os professores altamente qualificados, além 
de trabalharem por amor ao próximo, pois são todos 
voluntários. Os cursos vão ajudar muito no meu ra-
ciocínio lógico e também no dia a dia, como para fazer o 
planejamento financeiro dos meus gastos e futuros em-
preendimentos”, afirma.
Assim é o CETECC, um espaço destinado ao conheci-
mento, estudo e, acima de tudo, um local de acolhimento.

Sandra, participante do CETECC, e sua filha Laís



Olá caro leitor! Ultimamente temos passado por tantas 
mudanças que mal temos tempo para conseguir compar-
tilhá-las. O nosso informativo ganhou primeiro algumas 
pinceladas de novas cores, em seguida os textos entraram 
no mesmo caminho e agora até o papel está diferente. Le-
gal né? Claro, quando mudamos não temos como agra-
dar a todos, mas existe algo por trás destas mudanças que 
tenho certeza de que a maioria ficará feliz, então vamos 
contar um pouco dos bastidores destas transformações.
Se perceberem, comparando com nossas próprias 
histórias, o que costuma motivar as maiores mudanças 
em nossas vidas costuma ser a necessidade. Aqui não foi 
diferente. Nosso querido país anda passando por tran-
sições, sendo que a economia anda estagnada. Como so-
mos uma obra social sem fins lucrativos sempre depen-
demos da boa vontade de pessoas iluminadas, que doam 
aquilo que não fará falta para manutenção dos nossos 
projetos. O problema é que ultimamente poucos são os 
que podem dizer que não fará falta, então nossa abençoa-
da fonte de renda foi minguando.
E como manter este canal de comunicação sem recursos? 
Eis que a providência, esta boa amiga que anda sempre de 
mãos dadas com a caridade, foi trazendo pessoas abençoa-
das para atender nossas necessidades, todos doadores do 
seus preciosos tempo e capacidade profissional.
A linda Sandra Fragoso, que já acumula tantas funções 
nas nossas obras e aceitou mais esta missão, Maristela 
Harada, a primeira que acreditou que era possível e tra-
balhou duro para fazer com que fosse possível; Rodrigo 
Rezende, nosso amigo que edita criteriosamente todas 
as matérias, Rick Garcia, o mago das cores que cuida 
com carinho do projeto gráfico e, o mais novo integran-
te deste time, Guto Francischini, que busca mais do que 
apenas palavras para trazer para nós um pouco mais do 
cotidiano das obras sociais da Safrater.

E o papel diferente, mais gostoso de pegar nas mãos? Ele 
atende uma necessidade cada vez mais pungente: a saúde 
do nosso meio ambiente. Já é uma preocupação termos 
que derrubar árvores, então primeiro a garantia que seja 
celulose de reflorestamento. Porém não para por aí. 
Sabiam que o brilho bonito que temos em alguns 
tipos de papéis como o couché, normal em capas de 
revistas, recebe um verniz que impossibilita a poro-
sidade necessária para reciclagem?
Então este papel diferente atende a necessidade do meio 
ambiente, sendo também mais em conta. E aí entra nos-
so novo doador, Antonio Rios, que além de nos dar este 
papel mais amigo da natureza também está doando a im-
pressão deste informativo desde a edição passada.
Também temos que lembrar que a postagem para chegar 
até os lares de alguns dos nossos doadores é gentilmente 
patrocinada pelo senhor Agostinho Felipelli! Com isso 
hoje podemos compartilhar, com muita alegria, que este 
informativo consegue ser elaborado, impresso e entregue 
sem tirar um único centavo de quem é mais importante 
para nós: as crianças, adolescentes e familiares atendidos 
pelas obras sociais da Safrater! Com estas ações estamos 
garantindo o futuro destes beneficiados, gerando sus-
tentabilidade econômica e ambiental.
Por este motivo somos imensamente gratos a todos estas 
boas almas que contribuem para continuidade deste in-
formativo, mesmo em tempos de crise, bem como a tan-
tas outras que andam seguindo o exemplo daquela viúva, 
que doava até o que lhe era necessário.
E para encerrar este momento de compartilhar gratidão 
pela providência, ficamos com esta bela passagem do 
mesmo mestre que compartilhou a bela história da viúva:
“Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes 
meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” 
(Mateus, 25-40)
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dica do leitor

Participem! 
Enviem sugestões de pauta, 

depoimentos, qualquer contribuição que 
queiram ver publicada em nosso jornal.

Toda edição teremos esse espaço 
para você dar o seu recado. Vale 
dica de jogo, passatempo, lazer, 
invenção e até receitas. Dessa vez 
vamos falar de jogos, que são usados 
na nossa rotina como atividades 
lúdicas, com o objetivo de 
promover interação, acolhimento 
e integração entre crianças e 

adolescentes. Além, é claro, de 
auxiliar no desenvolvimento de 
algumas habilidades. Usamos o 
Banco Imobiliário e o Jogo da Vida 
no módulo de educação financeira 
e os jogos Perfil e Imagem & 
Ação para trabalhar atualidades, 
conhecimentos gerais e melhorar a 
comunicação.

Interação, acolhimento e integração em JOGOS!

Curtiu nosso jornal?
Conte pra gente o que você curtiu nesta 
edição e o que gostaria de ver aqui no 
próximo mês. Envie suas sugestões: 

tiaozinho.news@safrater.org.br

Pensando no NOSSO FUTURO



Gostaria de dividir um pouco da minha experiência, 
no Cetecc. Tive o privilégio de fazer dois cursos aqui: 
Recreação e Balconista de Farmácia. Antes de entrar no 
Cetecc, havia acabado de passar pelo momento mais 
difícil da minha vida. No ano de 2017, perdi a minha 
mãe e, com isso, entrei em uma crise depressiva que 
durou cerca de sete meses. Reconhecendo que precisava 
de ajuda, fui em busca de algo para tentar preencher 
aquele vazio e procurei ajuda no Cetecc.
Quando ingressei no primeiro curso, de Recreação, 
me comportava de forma um tanto agressiva e não 
conseguia estabelecer relacionamentos saudáveis. Era 
uma pessoa desconfiada e complicada. Com as aulas 
extracurriculares, em três meses passei a ter mais 
confiança no ambiente e nos professores.
O processo de mudança iniciou no dia que a professora 
Aline Gonçalves – numa aula de saúde, higiene e 
segurança do trabalhador – falava sobre o “Setembro 
Amarelo” (campanha brasileira de prevenção ao 
suicídio, iniciada em 2015). Naquele ambiente, me 
senti segura de falar um pouco da minha história, do 
momento que vivia, relacionando a perda que tive e 
a depressão que estava enfrentando. Senti-me melhor 
depois de ter falado isso em sala de aula, na frente de 
todos os alunos e da professora.
Muitos me falaram que não aparentava ter depressão 
porque eu era comunicativa e sempre sorria. Neste 
momento, comecei a explicar para eles que podemos 

Uma experiência PARA TODA VIDA
cetecc – persistência e superação
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estar sorrindo para disfarçar como estamos nos 
sentindo por dentro. Recebi bastante apoio dos alunos 
e dos professores e tive muitos desafios no Cetecc. Um 
deles foi ser convidada pela professora Laíse, do Curso 
de Recreação, a dar um pequeno curso de decoração e 
escultura de bexiga. E no mesmo semestre fui convidada 
pela gerente pedagógica Tatiane Teixeira a ministrar uma 
pequena oficina de escultura de bexiga para 60 crianças 
da aldeia do futuro. Além de atuar como orientadora 
prática dos alunos que tiveram aula de escultura de 
bexiga. E para fechar o ano de 2018, recebi outro 
convite da Tatiane para realizar atividades recreativas 
em um abrigo de crianças. Naquele momento, percebi o 
verdadeiro significado da vida e das oportunidades que 
o Cetecc estava me proporcionando.

No ano seguinte, decidi continuar me desafiando. E para 
ajudar a superar os traumas deixados no período em que 
passei com a minha mãe no hospital, decidi fazer o Curso 
de Balconista de Farmácia e ter mais contato com a área 
da saúde. Quando iniciei, ainda não conseguia nem 
entrar em um hospital, tampouco ouvir sobre assuntos 
referentes ao corpo humano e às doenças, pois tudo me 
lembrava os momentos que vivi com a minha mãe.
Através das aulas da professora Gabrielly Santos, comecei 
a trabalhar esses bloqueios e compreender as etapas que 
envolvem o processo de saúde e doença. Ao ser estimulada 
a participar de uma atividade complementar obrigatória – 
a visita técnica a uma farmácia hospitalar –, percebi que 
era o momento de romper com o trauma de hospital. Eu 
e a professora iniciamos um preparo psicológico para esse 
momento e, finalmente, consegui entrar naquele ambiente 
que representava uma ‘prisão psicológica’.
O resultado não poderia ter sido melhor: venci! E a cada 
dia tenho me tornado uma pessoa mais leve e confiante. 
Com o objetivo de dar continuidade a esse processo 
evolutivo, resolvi fazer novamente o Curso de Balconista 
de Farmácia e hoje estou aqui para parabenizar todos os 
profissionais do Cetecc.
Obrigado professores, pela dedicação, paciência, 
sensibilidade e respeito que demonstraram por mim. 
Obrigado à gestão, em especial a Tatiane Teixeira por me 
motivar tanto e proporcionar cada momento e desafio. 
Sou grata pela segurança e autoconfiança e todos esses 
valores aprendidos nessa jornada. Gratidão por estar 
aqui hoje contando a minha história, poder estar aqui 
viva, graças a Deus e ao Cetecc.

Adriana Lina, uma das alunas mais antigas da casa



cca
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poderíamos abrir essa página de mil formas diferentes. 
Não duvide, é só soltar a imaginação! Mas há uma frase que 
resume muito do que a gente faz aqui, com nossas crianças e 
adolescentes.

No Mês das Crianças

De um campeão tão sensível e genial, só poderia sair essa frase 
tão verdadeira e emocionante. Não é mesmo? Bem, a gente teve 
uma ideia muito legal, que foi perguntar pra cada um: 

“o que você quer ser quando crescer e o que faria para que 
o mundo fosse mais legal?”.

A brincadeira virou atividade no CCA. 
Veja que resultado maravilhoso!

“Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças 
que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas 
crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno” 
– Ayrton Senna.

Wendel 
Gabriel Peres, 

12 anos

Livia Queiroz 
de Queiroz, 
10 anos

           Richard Bernardo, 11 anos 

Eshila Rocha Bezerra, 10 anos



5

Um fu
turo que promete!

Brenda 
Nobre Dias, 
12 anos

Samuel Sousa, 11 anos

Vitoria Toledo Oliveira, 
13 a

nos

Alana Luize Moura, 11 anos



Projeto estimula
boas práticas em
SUSTENTABILIDADE 

cedesp - meio ambiente e inclusão
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Pessoal do CEDESP apresentou no dia 27 de agosto os 
objetos produzidos durante os encontros de Educação 
Ambiental que aconteceram às terças-feiras durante o 
mês de agosto. 
Separados em grupos, os participantes produziram 
peças a partir de materiais recicláveis. Os protagonistas 
do projeto foram os papéis de jornal e revistas. Os 
organizadores explicam que essa atividade teve como 
objetivo a conscientização do descarte correto de 
materiais e o reaproveitamento do que antes era tratado 
como lixo.

Participantes do CEDESP participaram de atividade 
de território para reconhecimento de equipamentos da 
região. A visita, guiada por monitores, foi feita no Centro 
Paralímpico Brasileiro, onde os participantes conheceram as 
instalações de treinamento e acompanharam o treinamento 
de algumas das seleções do Brasil que seguiriam para os 
jogos Parapan-Americanos, em Lima, no Peru.
Como as seleções feminina e masculina de Vôlei Sentado, 
Basquete sobre Cadeiras de Roda, Bocha, Badminton 
(peteca), Natação, Atletismo, Tênis de mesa, Futebol 
de 5 e de 7 (para cegos) e Goaboll, esporte 100% 
desenvolvido para pessoas com deficiência.

Essa atividade realizada nos dias 13 e 15 de agosto também 
proporcionou aos visitantes entenderem a importância 
das questões de mobilidade do bairro, durante o trajeto 
em o local, e vivenciarem as questões relacionadas a 
inclusão do deficiente físico e intelectual.
Eles conheceram instalações completamente 
adaptadas, com rampas, piso podotátil, elevadores 
que acomodam cadeiras de rodas e banheiros para 
famílias, por conta de pessoas com mobilidade muito 
reduzidas. O deslocamento foi feito de transporte 
público em ônibus também adequado às necessidades 
de usuários do Centro Paralímpico.

Atividade de 
TERRITÓRIO

Centro Paralímpico Brasileiro recebe integrantes do CEDESP



núcleo

creche
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Informática no MOVA para jovens e adultos
Uma atividade de informática foi destaque no MOVA 
Tiãozinho no dia 10 de setembro. O objetivo principal foi 
garantir que educadores e educandos, jovens e adultos, 
tenham acesso a computadores e à rede internet, como 
meios de potencialização do ensino e da aprendizagem 
da leitura e da escrita – além do acesso à informação.
A aprendizagem da leitura e da escrita e alfabetização 
digital de jovens e adultos de salas do MOVA Tiãozinho 
é muito importante para a inclusão digital. Ainda mais 
se pensarmos que esses alunos e alunas não estão fora da 
sociedade e também se relacionam por meios digitais, 
principalmente para se comunicar com outras pessoas. 
WhatssApp é um exemplo de plataforma digital muito 
usada por todos.
“Depois dessa aula, eu fiquei muito motivada a comprar 
um computador e vir para as aulas de informática aos 
sábados no Núcleo Tiãozinho”, diz uma das alunas.

Estimular o desenvolvimento da espacialidade por 
meio de brincadeira e estimular a socialização. Esse foi 
um dos objetivos do teatro Chapeuzinho Vermelho, 
realizado no dia 10 de setembro no CEI Tiãozinho, 
com apresentação das professoras. 
Segundo as organizadoras dessa atividade, é por meio 
da literatura infantil que a criança desenvolve a cria-
tividade, a imaginação, desvenda as emoções e com-
preende os sentimentos de maneira lúdica e significativa. 
No mundo imaginário do ‘faz de conta’, a imaginação 

Teatro Chapeuzinho Vermelho
com a apresentação das 
PROFESSORAS
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da criança flui e assim ela começa a experimentar 
diferentes sentimentos daqueles vivenciados em sua 
vida real.
Apresentar uma peça de teatro também é uma forma 
de aproximação, de demonstrar afeto, pois duran-
te o conto estamos estimulando o contato físico, a 
fantasia, ampliando a cultura e ajudando o amadu-
recimento emocional. O teatro na educação infantil 
oferece uma forma encantadora de aprendizagem, 
além de contribuir na formação do ser humano e de 
seus valores.
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