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O voluntariado nos cursos livres do CETECC - Centro 
Educacional e Tecnológico Casa do Caminho tem 
chamado a atenção. A equipe de professores voluntários 
tem apresentado alta estabilidade. A rotatividade nunca 
esteve em níveis tão reduzidos como agora.
O Corpo Docente é formado 100% por professores 
voluntários – totalizando 70 voluntários (incluindo 
quatro voluntários administrativos). “É um grupo 
experiente e integrado, com elevado espírito de equipe”, 
afirma Carlos Fraga, líder do CETECC. “Eles atuam com 
forte coesão às políticas e procedimentos do CETECC”, 
ele completa.

Fraga destaca que todas as vagas dos professores 
voluntários estão ocupadas. “É a primeira vez que isto 
acontece”, diz. Segundo ele, novos voluntários serão 
sempre bem recebidos, “visando à preparação de mais 
pessoas para atuarem”. 
Algumas disciplinas demandam alta especialização 
e por isso a missão de encontrar educadores é ainda 
maior. “Continuamos com especial atenção na busca 
de novos professores voluntários para os cursos de 
Espanhol, Inglês e Desenvolvimento de Blogs e Sites. 
Esses cursos requerem conhecimento especializado em 
nível avançado”, afirma.

A tradicional reunião dos Coordenadores dos Cursos Livres foi realizada no último 
dia 14 de dezembro. Segundo Fraga, foi uma reunião muito participativa e produtiva. 
Nessa oportunidade, foi aprovado o Calendário de Atividades dos Cursos Livres 
– confirmação da carga horária dos cursos, procedimentos e testes de seleção dos 
novos alunos, coleta de documentação, data da Aula Inaugural, pontes e feriado, 
data de encerramento das atividades, Conselho de Classe, etc.

Voluntariado nos cursos livres

ALINHAMENTO FEITO
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editorial

dica do leitor

Inicialmente queremos desejar a 
você um feliz 2020, repleto de saúde, 
conquistas e felicidades!
Essa edição de janeiro do nosso 
Jornal é muito especial, pois, além 
de novidades para o ano que se 
inicia, compartilhamos também 
informações sobre as comemorações 
realizadas em dezembro de 2019.
Foram vários encontros preparados 
com muito amor na Creche, no CCA  
- Centro para Crianças e Adolescentes 
e no CETECC onde, com muita 
alegria, festejamos os bons resultados 
dos trabalhos realizados em 2019, o 
desenvolvimento e aprendizado de 
todos os envolvidos, tanto alunos 
quanto voluntários, professores e 
coordenadores.
Agora, passadas as festas do ano 
que terminou, vamos arregaçar as 
mangas e iniciar os trabalhos de 
2020 com muito empenho, satisfação 
e energias renovadas para encarar 
novos desafios.
Fique atento para as datas para início 
dos Cursos Livres no CETECC e 
aproveite esse trabalho feito com 
tanto amor!
Reforçamos que você pode ajudar, 
a começar pelo jornal. Quem quiser 
poderá contribuir com suas sugestões 
podendo fazer parte do conteúdo 

das próximas edições. Aproveite essa 
oportunidade para compartilhar 
com todos nós algo que considere 
bem legal para a comunidade.
Geralmente, quando iniciamos 
um novo ano, fazemos muitos 
planos e começamos com bastante 
entusiasmo. Mas, ao passar dos 
dias, semanas e meses, muitas vezes 
somos “engolidos” pela rotina e 
não realizamos o que almejamos. 
Sempre temos uma justificativa que, 
na maioria das vezes, pode acabar 
sendo uma desculpa para não 
batalharmos para a conquista das 
metas estipuladas.
Então vamos começar este ano dando 
uma dica que pode ajudar a não perder 
o foco: anote e deixe em um local visível 
todas as suas metas, novas atitudes ou 
mudanças que deseja realizar na sua 
vida pessoal e profissional.
Assim, terá esta lembrança diária 
de forma que fique acessível em sua 
mente. Afinal, todos nós desejamos 
ser pessoas melhores a cada dia, 
sendo mais difícil ocorrer progresso 
ou mudança se continuarmos 
realizando tudo da mesma forma 
sem buscar todos os dias os caminhos 
para efetivar estas melhorias! 
Concorda?
Outra dica é exercer a gratidão 

conforme falamos na edição passada. 
Vamos acordar a cada dia desse novo 
ano cultivando a felicidade pela vida, 
pela saúde, pela família, trabalho, 
amigos, alimento; até a simplicidade 
de um banho quente em um dia frio 
ou o teto que infelizmente muitos 
não possuem. 
São tantas coisas! Às vezes nos 
damos conta apenas quando não 
temos algo ou perdemos. Por isso, 
este exercício de pararmos para 
agradecer é algo renovador que nos 
possibilita a felicidade de desfrutar 
do que já possuímos. 
Essa gratidão alimenta nossa 
motivação, para conseguirmos 
melhorar um pouquinho a cada dia 
e nos esforçarmos para realizar todos 
os planos que fizemos para 2020. 
Vamos nos esforçar juntos!
Que todos tenhamos um feliz e 
próspero ano novo!!! - Diretoria

Arregaçar as mangas para 2020!

Toda edição teremos esse espaço 
para você dar o seu recado. Vale dica 
de jogo, passatempo, lazer, invenção 
e até receitas. Dessa vez, nossa dica 
vem da cozinha: Batata Recheada!

Ingredientes: 
1 batata tipo Asterix
2 dentes de alho
1 colher de sopa de manteiga
¼ xícara de chá de salsinha
1 colher de sopa de mozarela ralada 
½ colher de sopa de parmesão ralado

Modo de preparo: 
Pré-aqueça o forno a 180ºC. Corte 
¼ da batata e remova. Em seguida, 
faça cortes na batata sem fatiá-
la até o final. Tempere com sal a 
gosto. Misture o alho picado com 
a salsinha e a manteiga. Espalhe 
sobre a batata e leve para assar 
por 30 minutos. Depois, coloque a 
mozarela sobre a batata. Disponha 
por cima o parmesão e leve para 
assar novamente por mais 20 minutos 
ou até dourar.

 Batata 
Recheada
 Batata 
Recheada

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
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Falar da Safrater é contar a história de minha família 
inteira. Eu frequentei a Creche primeiro, depois fui 
para o Núcleo e fiquei até os 14, 15 anos. Isso porque 
fui o quinto da família a passar por lá - antes teve 
minha avó, que trabalhou na cozinha do Núcleo 
durante vários anos, e meus quatro irmãos. E, por 
fim, minha irmã caçula também teve este privilégio.
Lembro com bastante carinho do tempo que passei 
na Safrater, onde pude praticar futebol, aulas de 
dança, robótica, informática e outras atividades que 
nem lembro mais. Fiquei lá praticamente até meus 15 
anos. Fiz amizades que tenho até hoje entre alunos e 
professores, inclusive gostava mais de ir para o CCA 
do que para a escola.

Até porque, na Safrater, tínhamos atividades que 
na escola não era possível, sem falar nos passeios 
gratuitos para Play Center, Hoppi Hari... a Safrater 
representou um aprendizado diferente da realidade 
do que vivenciamos no nosso dia a dia. Não só 
representou como representa, pois agora sou um 
colaborador também, ou seja, hoje vejo de dentro 
como tudo funciona.
Colhi benefícios profissionalmente, mas também 
como pessoa. Por exemplo, eu falava bastante gíria, 
mas aos poucos fui diminuindo e hoje me controlo 
muito mais. 
A comunidade toda é ajudada de uma certa forma, 
daí a concorrência grande para fazer parte do 
projeto, seja da Creche, do Núcleo ou do CETECC. 
Pensando nas crianças que vão começar suas aulas 
agora em 2020, eu diria para que elas aproveitem o 
máximo possível porque, além de conhecimento, ali 

elas poderão viver momentos marcantes para o resto 
de suas vidas.

William Costa de Oliveira, 24 anos, é auxiliar de 
escritório e faz parte do setor financeiro da Safrater.

“A Safrater representou um 
aprendizado diferente da 
realidade do que vivenciamos 
no nosso dia a dia. Não só 
representou como representa, 
pois agora sou um colaborador 
também, ou seja, hoje vejo de 
dentro como tudo funciona.”

família

trabalho

amizades

valores

gratidão

experiên
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esportes
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DOAÇÃO DE BRINQUEDOS 
na Igreja Madem e 
Abrigo Dom Evaristo Arns

O CETECC - Centro Edu-
cacional e Tecnológico Casa 
do Caminho, por meio da 
Safrater, oferece gratuita-
mente cursos de curta e 
média duração aos sábados 
com o objetivo de colaborar 
no desenvolvimento da co-
munidade local. Os cursos 
livres 2020 vão começar em 
breve. 

Participantes do CAJ - Curso para Adolescentes e Jovens, 
da manhã e tarde, realizaram uma atividade de doação de 
brinquedos em duas Instituições: Igreja Madem e Abrigo 
Dom Evaristo Arns, localizadas no bairro do Jabaquara. Foto de Anthony no Pexels

O objetivo foi entregar brinquedos para crianças de 
0, 10, 12 e 14 anos na Igreja Madem. Essa atividade, 
realizada em 11 de novembro, proporcionou aos 
participantes uma experiência de voluntariado e 
uma relação de confraternização com as crianças 
que receberam os brinquedos.

Segundo o grupo que participou dessa atividade, as 
crianças se emocionaram ao receber os brinquedos 
e não se contentavam de tamanha alegria.

Cursos Livres 2020
DIA 8/2
• Inglês (parceria União Cultural)
• Eletricidade Básica Residencial

DIA 15/2
• Espanhol
• Excel Básico
• Matemática Fácil
• Comunicação e Expressão
• Excel Intermediário
• Contabilidade Básica
• Desenvolvimento de Blogs e Sites

Foi um momento marcante para 
todos os presentes.



cetecc
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O Programa de Aprendizagem CETECC tem por 
objetivo atender jovens vivendo em condições 
de vulnerabilidade socioeconômica e risco 
social, oferecendo ensino profissionalizante e 
encaminhando-o para o mercado de trabalho.
Nesse programa, os aprendizes desenvolvem 
habilidades que atendem às demandas do universo 
corporativo. Com material didático exclusivo, os 
jovens se adaptam mais rapidamente à empresa.
Para se tornar Aprendiz é necessário que o jovem 
tenha entre 14 anos a 24 anos incompletos e que 
preferencialmente tenha feito o curso de formação 
básica profissional para o mercado de trabalho 
oferecido gratuitamente pelo CETECC, além 
de estar cursando ou já ter concluído o ensino 
fundamental ou médio.
Você precisa contratar o Jovem Aprendiz? Nós 
temos uma entidade idônea e com jovens incríveis. 
Fale conosco e saiba mais: (11) 5084-9058.

PROGRAMA 
Jovem Aprendiz
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Logo em seguida, os voluntários foram até o abrigo 
Dom Evaristo Arns. Por motivo de alguns jovens do 
abrigo estarem em conclusão de atividades escolares, 
os presentes doados pelo pessoal do CAJ foram 
entregues aos orientadores, que ficaram encarregados 
de entregar os presentes quando os jovens voltassem 
ao abrigo.

Agradecemos a colaboração da sra. Célia, da Igreja 
Madem, e também da sra. Danielle, do Abrigo Dom 
Evaristo Arns, pelo apoio dado aos usuários do CAJ 
e pela colaboração de poder presentear crianças que 
necessitam muito mais do que um brinquedo no fim 
de ano, mas sim de um amor fraterno.

O CAJ - Programa sócio 
educativo com jovens de 
14 a 15 anos é uma 
iniciativa do CETECC 
Centro Educacional e 
Tecnológico Casa do Caminho.

Os participantes se emocionaram 
com tantas crianças ao seu redor.
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Festa da Família CEI Tiãozinho

Encerramento de Final de Ano

Balé no Tiãozinho foi 
SURPREENDENTE!

Profissionais da CEI Tiãozinho tradicionalmente se 
preparam com muito carinho para receber os pais e 
familiares na Festa da Família. É o Auto de Natal, onde 
as crianças apresentam o presépio, o coral ensaiado pela 
voluntária Tânia Lotto, que nos agraciou com as crianças 
cantando em inglês a música Little Star e também 
cumprimentando os pais em inglês. Uma ‘fofurice total’! 
O ápice da festa é a entrega da Sacola de Natal e as fotos 
com Papai Noel. Tem de tudo um pouco: choros, abraços, 
emoções. Mas muito amor e felicidade envolvidos.
As Diretorias de Educação, Cultura e Lazer e Promoção 
Social têm uma enorme gratidão ao empenho dos 
funcionários da CEI, ao Papai Noel e a todos os 
voluntários que trabalharam na organização das Sacolas 
de Natal, e todos os voluntários da Casa do Caminho

que puderam contribuir a fim de fazer um Natal mais 
feliz para as nossas crianças. A Festa da Família foi 
realizada no CEI Tiãozinho em 13 de dezembro em dois 
períodos, às 9 horas e às 13 horas.

Uma das atividades mais esperadas por todos, 
bailarinas, pais, familiares e amigos. Em 2019, o tema 
do Ballet Tiãozinho foi volta ao mundo, com um 
belíssimo figurino representando países – Polônia, 
Espanha, Rússia, Alemanha, Índia, Itália, África, 
Japão, Egito e Brasil. Durante a apresentação, tivemos 
a encenação narrativa de A Volta ao Mundo, com os 
atores voluntários Lau Gasparotto e Amália Rico. A 
coreografia e a música também foram surpreendentes.
O Ballet foi apresentado no teatro Céu Caminho do 
Mar em 7 de dezembro, às 15 horas e às 16 horas. 
Valeu muito o empenho de cada colaborador do CCA, 
da parceria com a Prefeitura de São Paulo – SMADS, 
dos professores de balé Daniela, Mônica e Kelvin e dos 
diversos doadores que contribuíram na confecção do 
figurino.

Todo ano, no CCA Tiãozinho, a equipe de orientadores, 
assistentes e gestora prepara as crianças e os jovens 
para uma apresentação de encerramento. Eles ensaiam 
um Auto de Natal, e cada turma apresenta uma 
canção, uma coreografia e uma música final. Nos 
bastidores do teatro, é uma grande agitação. É lanche 
e suco, é figurino, é maquiagem, tudo preparado com 
ternura e consideração por todos os colaboradores do 
CCA. É uma alegria para os pais que assistem a essa 
apresentação, bastante entusiasmados e emocionados. 
O Encerramento de Final de Ano para nossas crianças e 
jovens foi no teatro Céu Caminho do Mar no dia 15 de 
dezembro, com apresentações à tarde.
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Foi com muita satisfação que proporcionamos aos nossos 
jovens do CCA uma festa de despedida. Alguns deles 
frequentaram a Creche, ingressaram no CCA com 6 anos 
de idade e agora com 14/15 anos estão partindo para uma 
nova jornada, indo para o CETECC.
É muito orgulho saber que conseguimos (Safrater e 

SMADS) orientar e formar cidadãos de bem, preparados 
para a vida. Desejamos que eles descubram a sua própria 
riqueza interior e que se insiram na sociedade de forma 
digna e em condição de igualdade, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania.
A despedida teve muito brilho e muita emoção. A jovem 
Tauane Marques, que está com a gente desde a creche, 
fez um depoimento de agradecimento aos orientadores, 
destacando que eles foram “os melhores amigos de 
todos os momentos”. “Nos ensinam o que não sabemos, 
obrigado por terem acreditado em mim”, disse. E ainda 
completou com um agradecimento especial. “Agradeço 
a uma pessoa que não está mais entre nós, o sr. Daniel 
Sanches”. Assim, vimos o brilho e a alegria no olhar de 
cada jovem. A festa de despedida foi no CCA Tiãozinho, 
às 19 horas do dia 18 de dezembro.

Nada melhor que promover aos adultos do programa 
de alfabetização uma Festa de Encerramento e 
Confraternização. Organizada com muito afinco pela 
coordenadora, professores e funcionários, e com a 
parceria da Prefeitura, a iniciativa foi um sucesso. 
Contamos com a colaboração de voluntários para 
as doações de cestas básicas, conjuntos de toalha de 
banho e rosto e almofadas, entre outros brindes, que 
foram sorteados entre os alunos do Mova. O evento foi 
realizado no CCA, em 13 de dezembro, às 19h.
Além dos brindes e brincadeiras, a festa teve um jantar 
especial de Natal, onde todos aproveitaram as delícias 
feitas pela Juliana, nossa auxiliar de cozinha. Cada 
aluno recebeu um panetone. Uma de nossas alunas 
enviou um depoimento por Whatsapp, agradecendo 
profundamente à coordenadora Carla, por sua 
dedicação, compreensão e respeito aos alunos do Mova, 
destacando também que a instituição disponibiliza um 
serviço ótimo.

Despedida dos alunos da turma G6

Confraternização do Mova

Festa e alegria estampada no rosto! Esse foi o resultado 
principal das diversas atividades de encerramento de 
ano. É no CCA, no CEI, no Mova, nos Cursos Livres 
de sábado – todos se confraternizando. Encerrado mais 
um ano com muito amor e dedicação por parte dos 
funcionários, dos voluntários e todos os participantes 
aos nossos assistidos da Safrater em Americanópolis.
A festa foi grande, colorida e emocionante. Há riqueza 
em cada detalhe, tudo bem caprichado com o maior 
cuidado.

Os cursos de Informática, Violão, Inglês Kids e 
Desenho desempenham um papel importante na 
vida das pessoas, sejam crianças, jovens e adultos que 
moram em Americanópolis, no entorno do CCA. 
Proporcionam conhecimento, desenvolvimento 
profissional e socialização.
Essas pessoas são muito gratas ao Tiãozinho e quando 
chega o final do ano todos querem confraternizar. É 
uma festa muito gostosa mesmo, pois bolos, salgados, 
guloseimas, sucos e refrigerantes são trazidos para o 
desfrute de todos participantes.
O Johnny, professor de informática, prepara uma 
apresentação mostrando a retrospectiva dos alunos e 
professores. O professor de violão, Guilherme, apresenta 
juntamente com os alunos as músicas para alegrar a 
festa e as conversas são animadas. Todos se divertem. 
O evento foi em 7 de dezembro no período da manhã.

Cursos Livres
Festa de Encerramento

Festa e alegria marcam 
despedida de 2019
Festa e alegria marcam 
despedida de 2019



As pessoas jurídicas (empresas) que são tributadas com 
base no lucro real, ao fazerem doações em dinheiro para a 
SAFRATER, no valor de até 2% de seu lucro operacional, 
reduzem a base de cálculo do seu IR e consequentemente 
reduzem o valor do IR a ser pago.
É isso mesmo, de acordo com o Marco Regulatório, as Leis 
nº 13.019/14 e nº 13.204/15, as pessoas jurídicas podem 
doar até 2% de seu lucro operacional para Organizações 
da Sociedade Civil, como a SAFRATER, contribuindo, 
assim, para a manutenção das obras sociais e assistenciais 
e reduzindo o seu imposto de renda.
Ao fazer a doação, a empresa pode registrar o valor 
doado como despesa, reduzindo a base de cálculo e, 
assim, reduzindo também o valor que iria pagar de 
Imposto de Renda (IR) e de Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), o que está previsto no artigo 
13 da Lei nº 9.249/1995 - Lei do Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas.

As doações para a SAFRATER devem ser feitas por meio 
de crédito em conta corrente bancária de titularidade 
da SAFRATER, que fornecerá à empresa doadora uma 
declaração nos termos da legislação em vigor.
Para a empresa doadora, a contabilização da doação 
como despesa, respeitando os limites previstos na lei, 
permite a recuperação de parte significativa do valor 
doado, através da redução da base de cálculo do seu IR, 
que passará a beneficiar diretamente uma organização 
do Terceiro Setor devidamente reconhecida pela sua 
importância social, como a SAFRATER.
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Doações de IR de pessoas jurídicas
Saiba como a sua empresa pode reduzir a base de cálculo do IR, 

contribuindo para as obras sociais e assistenciais da SAFRATER*. 

* A SAFRATER atende a cerca de 6 mil pessoas 
anualmente, contribuindo para sua formação 
escolar e profissional – desde a infância até a 
juventude, abrangendo também adultos das 
comunidades do nosso entorno. Tudo isso só é 
possível por meio do seu apoio!

FAÇA PARTE! Entre em contato conosco para fazer sua doação pelo e-mail: 
dirjur@tiaozinho.org.br
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