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Os bebês 
chegaram
Os bebês 

chegaram

Com as obras realizadas no Centro de Educação 
Infantil Tiãozinho, a Safrater agora oferece 
atendimento a partir dos 4 meses de vida.
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editorial

dica do leitor

Como Transformar Sonhos em Realidade

Curtiu nosso jornal?

acesse

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

safrater.org

Toda edição temos esse espaço para 
você dar o seu recado. Vale dica de 
jogo, passatempo, lazer, invenção 
e até receitas. Dessa vez, a dica do 
pessoal é de brinquedo!
O QUE PRECISA?
jornal, fitas de papel crepom colorido, 
barbante e fita crepe (opcional)
COMO SE FAZ?
pega-se uma folha de jornal, dobra-
se ao meio e depois dobra-se de 

novo e depois outra vez, deixando-o 
bem pequenininho. Pegue as fitas de 
papel crepom colorido e coloque-as 
no meio do jornal. Use o barbante 
para enrolar o jornal dobrado com 
as tiras de papel crepom até formar 
um pequeno “cilindro”. Para dar 
mais segurança passe a fita crepe 
em volta.
Para brincar, segure pelo barbante e 
gire o brinquedo bem rápido.

Brinquedo Barangandão ARCO-ÍRIS

Quando falamos de sonhos uma 
parte de nós pensa primeiro 
naqueles momentos enquanto 
dormimos e nossa mente nos leva 
para todo tipo de lugar. Porém esta 
mesma palavra é utilizada em outro 
significado: aquilo que queremos 
realizar um dia!
Foi de um sonho deste segundo 
tipo que nasceu, 48 anos atrás, 
a iniciativa da Safrater na 
comunidade Americanópolis, a 
creche Tiãozinho!
Através dela foram possíveis 
realizar outros sonhos, de mães que 
precisam de um local próximo de 
seus lares, que acolhesse seus filhos 
para poderem trabalhar, estudar 
e buscar o digno e necessário 
desenvolvimento.
É um círculo positivo que foi ge-
rando outras tantas possibilidades, 
como um núcleo para atender no 

contraturno a criança que já está 
no ensino fundamental e até um 
centro técnico profissionalizante. 
Atualmente temos a satisfação 
de poder acolher filhos de ex-
alunos e temos ex-alunos também 
trabalhando como funcionários e 
voluntários na instituição, o que 
comprova que o bem gera o bem!
Neste ano iniciamos uma nova 
etapa, retomada do primeiro sonho 
48 anos atrás, acolhendo também os 
bebês de 4 meses a 2 anos, podendo 
agora dar este suporte para as mães 
e pais da região. Nesta primeira fase 
são 62 bebês. Esperamos em breve 
trazer novas e boas notícias sobre 
uma ampliação deste número e para 
isso contamos com sua ajuda!
Todos os sonhos merecem o apoio 
necessário para se realizarem. Foi 
com este tipo de apoio, de todos que 
doam recursos para a Safrater, que 

foi possível continuar realizando os 
sonhos de tantas outras pessoas que 
também precisam de algum tipo 
de apoio, como a segurança de um 
cuidado e ensino de qualidade para 
os filhos.
É com este sentimento de profunda 
gratidão para com todos os 
voluntários e doadores das obras 
sociais mantidas pela Safrater que 
queremos iniciar esta edição: boa 
leitura!
Diretoria.



O Centro Educacional e Tecnológico Casa do Caminho 
(Cetecc) realizou mais um processo de inscrições, dessa 
vez para oito cursos gratuitos no primeiro semestre de 
2020 – com um total de 220 vagas para jovens e adultos. 
O objetivo é preparar esse público com conceitos 
sólidos e atualizados para um melhor enfrentamento 
dos desafios profissionais da atualidade. Ampliando as 
habilidades técnicas e interpessoais, potencializando 
suas capacidades profissionais e empregabilidade.
Esses Cursos Livres são cursos testados e maduros, 
reconhecidos pelos participantes como cursos de alta 
qualidade e aproveitamento para impulsionar a carreira 
e abrir novas perspectivas profissionais.
Comprometimento – É de suma importância identificar 
no processo seletivo dos Cursos Livres candidatos 
comprometidos com o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. Alunos comprometidos geram um clima 
mais motivador em sala de aula, os alunos se dedicam 

nos deveres de casa, os resultados do processo de 
aprendizagem chegam mais rápidos, o índice de evasão 
reduz e a média geral de aproveitamento aumenta.
Em janeiro e fevereiro, o Cetecc realizou amplo 
processo de divulgação dos cursos, das vagas e do 
processo seletivo, que está em andamento. Entre as 
diversas iniciativas, um destaque foi o envio de releases 
para veículos de imprensa.
O site Terra foi um dos veículos que publicaram matéria 
sobre os cursos, as vagas e o processo seletivo. O jornal O 
Amarelinho – especialista na divulgação de vagas e cursos 
técnicos e operacionais – também se propôs a publicar 
uma matéria com destaque. Além disso, contamos com o 
fortalecimento da divulgação nas redes sociais.
No semestre passado, 280 candidatos participaram 
do processo seletivo e mais de 90% das vagas foram 
preenchidas. Fique atento às próximas edições para 
saber mais.

Cursos Livres gratuitos oferecem 220 novas vagas
cetecc
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INGLÊS (PARCERIA COM A UNIÃO CULTURAL)
ELETRICIDADE BÁSICA RESIDENCIAL MÓDULO I
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
MATEMÁTICA FÁCIL I
CONTABILIDADE BÁSICA
EXCEL BÁSICO
EXCEL INTERMEDIÁRIO
DESENVOLVIMENTO DE BLOGS E SITES
ESPANHOL (MÓDULO I)

25 VAGAS
40 VAGAS
15 VAGAS
35 VAGAS
25 VAGAS
20 VAGAS 
20 VAGAS
20 VAGAS
20 VAGAS

CONFIRA OS CURSOS E VAGAS



creche
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Em aproximadamente 40 dias, o CEI (Centro de Educação Infantil) 
Tiãozinho passou por uma grande transformação. Alterações no 
andar térreo foram realizadas para transformar o espaço em quatro 
salas de aula e três fraldários; cozinha e refeitório também passaram 
por adaptações. Tudo para que nosso espaço estivesse 100% pronto 
para receber 14 bebês de 4 a 11 meses e 48 bebês de 1 a 2 anos da 
comunidade de Americanópolis.

Do berço 

“Antes, as mulheres que estavam conosco 
no Grupo de Gestantes não tinham com 
quem deixar os bebês para trabalhar, 
agora já podem contar com a Safrater”.

Logo os bebês estavam familizarizados 
com o espaço e interagindo entre eles, 
o que já é um exercício de aprendizado 
intuitivo de conviviência.



cca e cetecc
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Esta foi uma necessidade por questões de demanda 
de faixas etárias disponíveis para manter o convênio 
da SME/DRESA com a Safrater. Considerando a 
atuação do CEI junto com o Centro para Crianças e 
Adolescentes (CCA) Tiãozinho e do Centro Educacional 
e Tecnológico Casa do Caminho (CETECC), a entidade 
oferece agora atendimento desde os primeiros meses de 
vida até a capacitação profissional. “Foi um projeto de 
emergência para atender uma nova demanda da região”, 
conta Paula Correia, arquiteta voluntária que atuou 
na linha de frente das obras. “Antes, as mulheres que 
estavam conosco no Grupo de Gestantes não tinham 
com quem deixar os bebês para trabalhar, agora já 
podem contar com a Safrater”. 

Segundo ela, tantas mudanças em tão pouco tempo só 
foram possíveis graças ao apoio dos doadores da Safrater, 
ao trabalho conjunto de alguns voluntários e, também, 
à parceria com algumas empresas. “Normas específicas 
e o rigor técnico tornaram a empreitada ainda mais 
complexa, o que exigiu pessoas capazes de nos atender, 
no curto espaço de tempo e em pleno período de férias 
natalinas”, lembra Paula. Participaram do projeto como 
voluntários a arquiteta Thelma Gasques e os engenheiros 
Dionisio della Giustina e Fernando Rozanti. O consultório 
dentário que ficava no CEI foi transferido para o CCA, 
e novos desafios já estão traçados. Em breve, teremos 
outras melhorias no CEI e ampliação para atender mais 
80 bebês, chegando a 142 bebês no total.

para a

14
48
84

bebês
bebês

crianças

4 meses a 1 ano
entre 1 e 2 anos

de 2 a 4 anos

Você pode fazer uma 
contribuição voluntária 
por meio das contas 
abaixo:

BRADESCO
Banco 237

Agência 0420
Conta Corrente 33950-4

CNPJ  43.897.560/0001-01

BANCO DO BRASIL
Banco 001

Agência 300-X
Conta Corrente 401.959-8
CNPJ  43.897.560/0001-01

Em fase de matrículas; 
384 crianças e jovens de 6 a 14 anos em 2019

Centro de Desenvolvimento Social 
e Produtivo para Adolescentes, 
Jovens e Adultos (CEDESP)

alunos
Centro de Apoio à Juventude
Programa Jovem Aprendiz
Curso de Formação para Cidadania
Cursos Livres

60
35
36
338

inscritos 
146 

Crianças e jovens atendidos pela Safrater
CEI Tiãozinho - 146 bebês e crianças

Cursos Profissionalizantes 615  jovens e adultos

CCA Tiãozinho

CETECC

Quer nos ajudar 
nessa empreitada?

 VIDA



dedicação e resultados
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Clube das Mães

foi um ano e tanto

Visitadores 
Sociais

O Clube de Mães é destinado a mães e adolescentes 
matriculadas na Unidade de Prestação de Serviços 
da Sociedade e mães residentes nas adjacências. Os 
participantes realizam atividades diversas de artesanato, 
exposição para geração de renda e formam grupos 
de discussão envolvendo temas de ordem moral. 
Participaram 25 pessoas ao longo de todo o ano.

O Grupo de Gestantes beneficiou 44 gestantes e pós-
gestantes da comunidade durante 2019, oferecendo 
acompanhamento e palestras sobre temas pertinentes 
à maternidade. Além disso, foi abordada a situação 
da gestante do ponto de vista bio-psicossocial, houve 
concessão de enxovais e o acompanhamento após o 
nascimento do bebê, com palestras sobre amamentação 
e recomendações de cuidado com os filhos.

A Equipe de Visitadores Sociais realizou um trabalho 
com 680 famílias vinculadas à nossa entidade, tendo 
como base o trabalho com Assistência e Promoção 
Social. Foram realizadas 285 visitas domiciliares. No 
exercício dessas atividades, foram avaliadas situações 
específicas e fortalecidos os laços da entidade com as 
famílias das crianças e adolescentes vinculados.

O resultado de um período 
mostra a importância do 
trabalho de todos os envolvidos 
e também inspira para que a 
continuidade seja possível. 
Vem muito mais pela frente!

MULHERES

FAMÍLIAS
25 680

Orientação para 

GESTANTES
MULHERES44

2019



No CETECC - Rua Guassatungas, 222
Terceira Idade
O curso vivendo a Maturidade tem 
orientação das psicólogas Mara e Cristina 
e é voltado a pessoas com mais de 50 anos. 
Acontece de março a junho e de agosto a 
novembro, das 14h às 16h. Esperamos vocês! 

Sábados, no Núcleo Tiãozinho
Rua Dr. Jorge Rubens Neiva de Camargo, 114 

Clube de Mães
Faça novas amizades e participe de trabalhos 
manuais que podem ajudar na renda familiar, 
tomando um lanche com a gente, das 13h30 
às 16h45 horas.

Grupo de Gestantes
Você que vai ser mãe, venha participar 
conosco das 14h às 16h, assistir palestras e 
tirar dúvidas sobre a gestação e como cuidar 
do seu bebê que está chegando, ganhando 
prendas e até um enxoval. Venha!

Orientação Jurídica
Acontece das 14h às 16h do segundo e 
quarto sábados do mês. Venha receber 
orientações valiosas quanto a temas diversos, 
como regulamentação de visitas, obtenção 
de pensão, documentos junto ao INSS, 
regularização de certidões imóveis, etc.

Equipe de visitadores Sociais
A equipe de visitadores funciona aos sábados 
das 9h às 12h.

dedicação e resultados
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O CEI Tiãozinho recebeu uma premiação da OAB 
Ordem dos Advogados do Brasil. Um reconhecimento 
dos serviços prestados e resultados obtidos em 
2019. “Conquistar algo não é fácil. Exige empenho, 
determinação, comprometimento e muito amor”, 
afirma dra. Lisandra Gonsalves, presidente da OAB 
Santo Amaro. “Foi muito gratificante para todos da 
equipe do CEI Tiãozinho”.

VIVENDO 
           a Maturidade

No projeto Vivendo a Maturidade, são realizadas oficinas 
em grupo, com idosos acima de 50 anos. O trabalho tem 
o objetivo de favorecer a autonomia dos participantes, 
fortalecendo o poder deles de autodeterminação. Ou seja, 
o quanto podem gerenciar suas próprias vontades, suas 
próprias vidas, reconhecendo seus próprios
sentimentos, livre da influência invasiva de outras pessoas. 
Isso é feito com acolhimento, informação, criatividade e 
liberdade para todos fazerem suas escolhas.
O ambiente precisa promover mecanismos de inclusão 
social, onde o idoso possa ter a sensação de pertencimento 
e suas necessidades psicológicas atendidas.

Reconhecimento da 
OAB
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expediente
O Boletim Informativo Tiãozinho News é uma publicação com distribuição gratuita da SAFRATER (Sociedade de 
Amparo Fraterno Casa do Caminho), sediada na rua Estado de Israel, número 59 – Vila Clementino – São Paulo (SP) – 
CEP 04022-000. Telefone para contato: (11) 5084-9058. Este informativo foi produzido gratuitamente por voluntários. 
Postagem doada pelo sr. Agostinho Felipelli. Edições anteriores podem ser acessadas no site: www.tiaozinho.org.br 


