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O Centro Educacional e Tecnológico Casa do Caminho – 
CETECC abre cerca de 220 vagas em nove cursos livres 
gratuitos para o segundo semestre, na 11ª temporada 
desse projeto. As aulas que iniciam em agosto serão 
realizadas aos sábados. 
Os cursos são de Espanhol (novo), Excel, Comunicação 
e Expressão, Inglês e Contabilidade Básica, entre outros 
(saiba mais na página 4).
Segundo André Sales, professor de Comunicação e Ex-
pressão, que está no grupo desde o início dos cursos 
livres, há cerca de seis anos, essa é uma experiência que 
os alunos devem abraçar e aproveitar ao máximo. “Uma 
oportunidade rara, de poder receber conhecimento de 
forma gratuita de professores voluntários que trazem 
uma bagagem rica, por terem atuado ou atuarem por 
muitos anos no mercado em áreas relacionadas aos te-
mas que ensinam”, diz.

Impacto positivo – O impacto que o curso livre traz ao 
participante é muito relevante e positivo, segundo André. 
O professor exemplifica com casos reais de quem encontrou 
um norte após ter passado pelo curso livre.
Como o de uma aluna do curso de inglês que foi tra-
balhar em um cruzeiro internacional. O caso de uma 

aluna que pensava em estudar psicologia, mas depois do 
curso decidiu entrar em jornalismo na faculdade e já atua 
na área. E também o de uma aluna que conseguiu uma 
bolsa integral para a faculdade de educação física devi-
do principalmente ao resultado que obteve na prova de 
redação no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
André afirma que a expectativa de todos os professores 
é de que, ao final do curso, os alunos saiam melhores 
do que entraram. “Geralmente, depositam muita espe-
rança em nós, principalmente os pais, e nós temos um 
compromisso de condensar informações para que nesses 
16 sábados todos saiam com habilidades que possam 
fazer a diferença em suas vidas”, diz. O professor destaca 
que só a iniciativa de participar do curso livre já é uma 
vitória. Ele lembra que os alunos também se comprome-
tem e dedicam um tempo – que poderiam usar em lazer 
ou descanso – para estudar.
Aos alunos que vão começar a sua jornada nos cursos 
livres, André dá um recado. “Aproveitem tudo o que 
puderem”. Aos leitores do jornal e frequentadores da 
casa, o professor ressalta que é muito importante divul-
gar. “Essa é uma obra social que atende a cerca de mil 
pessoas, quanto mais divulgarmos e nos engajarmos, 
mais pessoas poderemos auxiliar”, finaliza.
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editorial

Curtiu nosso jornal?
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dica do leitor

Conte pra gente o que você curtiu nesta edição e 
o que gostaria de ver aqui no próximo mês. 

Envie suas sugestões: noticias.tiaozinho@gmail.com

Férias parciais na SAFRATER são sinônimo de muito 
trabalho, planejando o próximo semestre, inclusive com 
as matrículas nas três unidades educativas. A equipe de 
voluntários desse boletim também trabalha muito para 
poder acompanhar esse ritmo. No último mês, atrasa-
mos o envio para poder entregar esse novo projeto visual. 
Por isso, em agosto talvez você tenha a sensação: “ué, 
mas acabei de ler a edição de julho”.
Vamos ajustando para entregar sempre o nosso melhor 
para toda essa comunidade atuante, que ajuda de várias 
formas para que as obras sociais da SAFRATER sigam 
fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Para quem 
ainda não sabe, somos uma entidade sem fins lucrati-
vos que visa auxiliar na transformação social através da 
criação de oportunidades na área da educação.
Neste mês, estamos inclusive comemorando a abertura 
de uma nova unidade Jovem Aprendiz, em Osasco! Pos-
sibilitar o acesso dos jovens em seu primeiro emprego, 
com boas orientações e apoio é uma ação realizadora das 
mudanças que precisamos como sociedade.
Por resultados assim é que contamos cada vez mais com 
o apoio de todos, seja com doação de tempo, como voluntário, 
ou de qualquer recurso para continuarmos essa linda 
tarefa, iniciada há mais de quatro décadas na comuni-
dade Americanópolis.
Na contracapa, estamos mantendo o passo a passo de 
uma importante contribuição para a nossa causa: a Nota 
Fiscal Paulista. Atualmente, podemos fazer esse tipo de 
destinação do valor da nota de forma automatizada.
Primeiro precisa cadastrar a SAFRATER como entidade 
beneficiada, depois cuidar para que nos primeiros 20 

dias resgate qualquer valor que apareça em seu nome (o 
mínimo são R$ 0,99). Depois disso é só cuidar de pedir 
que inclua seu CPF em cada compra que fizer.
Sabiam que se acabarem pedindo uma nota com CPF 
em um estabelecimento, o qual ainda não teve este tipo 
de vínculo com uma entidade, a SAFRATER pode aca-
bar recebendo um valor muito maior do que o gasto 
com a nota? Um café de R$ 4 pode acabar viabilizan-
do uma doação de até R$ 250,70 para a educação das 
crianças! E sem doer no bolso! Fantástico não é?
Então vamos fazer este esforço coletivo para termos 
cada vez mais pessoas com a SAFRATER cadastrada 
como entidade beneficiada pela Nota Fiscal Paulista. 
Se você ainda não se cadastrou faça este pequeno 
grande gesto de caridade! Se já está cadastrado continue 
pedindo a inclusão do CPF nos estabelecimentos!!
Todos podem ajudar o parente/amigo/vizinho/colega a 
também se cadastrarem! 
Para saber mais acesse bit.ly/nota-fiscal-tiaozinho
Somos todos SAFRATER!

Mais um mês de boas atividades!

Encaminhe por e-mail dúvidas, sugestões de matérias, outras 
opções de envio e até alguma história que conheça sobre as 
obras e a sua comunidade:

noticias.tiaozinho@gmail.com
Inclusive se preferir receber nossas notícias por e-mail ou 
Whatsapp, basta nos passar seu contato neste endereço aci-
ma, que teremos o cuidado de enviar mensalmente uma versão 
digital. Encerrando um ciclo e iniciando outro, buscando sem-
pre o melhor e aprendendo com tudo e todos que vieram antes!

Diretoria Safrater

Toda edição teremos esse espaço para você dar o seu 
recado. Vale dica de jogo, passatempo, lazer, invenção 
e até receitas. Nessa edição, a sugestão é um jogo, usa-
do na disciplina de Relações Humanas para todas as 
turmas do Cedesp: Bingo das Emoções.
Esse jogo tem como objetivo principal ensinar e trabalhar 
a criança, o jovem e o adulto a compreender e controlar 
os sentimentos. Através do jogo, os participantes podem 
aperfeiçoar a expressão de seus sentimentos, como tam-
bém se tornarem bons ouvintes de emoções. Bingo!

Que BINGO
é esse?



A jovem Karine Silmara da Silva, 19 anos, finalizou o 
seu contrato de jovem aprendiz no dia 13 de junho. 
“Meu tempo como aprendiz foi uma ótima experiên-
cia, aprendi muitas coisas, senti na pele o peso da 
responsabilidade”, diz. Ela ressalta que “é maravilho-
so ser uma pessoa independente”. “Nesse período que 
trabalhei como jovem aprendiz, aproveitei o máximo 
possível, dei o meu melhor, fui bem acolhida, tanto na 
empresa quanto no curso”, completa. Confira, nas pala-
vras da Karine, essa história de sucesso:
“Foi o meu primeiro emprego e mesmo tendo pouco 
tempo de trabalho já deu para aprender como posso ser 
uma boa profissional. Não foi fácil conseguir a vaga, 
pois na primeira vez que tentei entrar na empresa não 
consegui, mas eu perseverei e na segunda vez consegui 
passar no processo seletivo. Foi quando tive a certeza do 
que realmente quero para a minha vida. É uma área que 
eu me identifiquei muito e pretendo fazer faculdade 
relacionada a ela. 
Esse tempo em que fui jovem aprendiz foi muito im-
portante, adquiri conhecimento, conheci profissionais 
que me ajudaram e me incentivaram a ir além, e mesmo 
passando por dificuldades com algumas coisas, tiveram 
paciência para me ensinar.”

Perseverança foi chave para o sucesso

Experiência 
para a 
vida toda

Cetecc - Programa Jovem Aprendiz
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A jovem Luana Gomes Almeida, 21 anos, finalizou o 
seu contrato de jovem aprendiz no dia 13 de junho. “Meu 
tempo como aprendiz foi realmente um período de 
aprendizagem, cada experiência vivida agregou mui-
to a minha expectativa profissional”, diz. Veja como 
ela descreve essa experiência.
“Cada atividade desenvolvida foi um conhecimento 
a mais, lidar com planilhas, arquivos, atendimento 
ao cliente fizeram com que eu me interessasse ainda 
mais pela área. Cada aprendizado na atividade teórica 
também foi de muito valor e com certeza irei lem-
brar nas minhas futuras experiências. Por fim, meu 
tempo como aprendiz foi e é algo que vou levar para 
a vida, os ensinamentos obtidos e as amizades feitas. 

“Meu tempo como aprendiz foi uma ótima 
experiência, aprendi muitas coisas, senti na 
pele o peso da responsabilidade”

“Com toda certeza, foi uma fase muito boa 
e proveitosa da minha vida”



CETECC
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O Centro Educacional e Tecnológico Casa do Caminho 
– CETECC está abrindo cerca de 220 vagas em nove 
cursos livres gratuitos para jovens e adultos, na região 
do Jabaquara, zona sul de São Paulo. As inscrições 
foram feitas nos dias 20 e 27 de julho.
No primeiro sábado, foram selecionados alunos para 
os cursos de Inglês e Eletricidade Básica Residencial I 
(EBR I). Compareceram ao CETECC 113 candidatos 
e foram preenchidas 61 vagas – sendo 27 no curso de 
Inglês e 34 no de EBR I. Essa matéria foi fechada antes 
do segundo sábado de inscrição, por isso não infor-
ma as vagas preenchidas no total. Os cursos livres do 
CETECC ocorrem aos sábados pela manhã, ao longo de 
cada semestre.

CONFIRA OS CURSOS
CURSO
Inglês (parceria com a União Cultural)
Eletricidade Básica Residencial – Módulo I
Comunicação e Expressão
Matemática Fácil
Contabilidade Básica
Excel Básico
Excel Intermediário
Desenvolvimento de Blogs e Sites
Espanhol (novo)

VAGAS PREVISTAS
25
40
15
35
25
20
20
20
20

CETECC abre mais de 220 vagas 
                  em nove cursos gratuitos

Conheça mais sobre os cursos oferecidos pelo CETECC em www.cetecc.org.br/cursos/cursos-livres



Encerramento do primeiro semestre
CETECC
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Participantes do CEDESP, CFC e alguns membros do 
CAJ se reuniram em 5 de julho com familiares, amigos, 
equipe técnica pedagógica e voluntários para a cerimônia 
de encerramento do primeiro semestre. O evento foi 
aberto com a entrada dos usuários separados por turma 
e na sequência foram apresentados os técnicos de cada 

um dos serviços e a equipe de apoio pedagógico.
Para manter a tradição das solenidades, houve a execução 
do Hino Nacional Brasileiro. Logo após, foi realizada 
uma apresentação musical com a Paloma e o Lucas, do 
CFC. Ao final, foram feitas as homenagens aos 
voluntários, à instituição e aos pais e professores.
A atividade seguinte foi a exibição de um vídeo com a 
retrospectiva de todas as atividades desenvolvidas ao 
longo dos últimos seis meses. Então chegou a hora da 
entrega simbólica do canudo (diploma), contendo uma 
mensagem para os formandos. Esse foi um momento 
marcado por muitas fotos e agradecimentos.
O encerramento da cerimônia contou com a leitura de 
um texto de homenagem dos técnicos para os alunos, 
lida pela técnica Laíse Lobato, e a apresentação de uma 
música para todos interagirem e confraternizarem.

No dia 4 de julho, alunos do 
CEDESP, CFC e CAJ apresentaram 
seus projetos de desenvolvimento 
específico à banca avaliadora.
No período da manhã, participaram 
Ana Rachid, Juliane Brito e Ericka 
Patrícia. Os projetos foram desen-
volvidos em concepção da vivência 
cultural em que cada serviço e curso 
teve no decorrer do semestre, com 
apresentações dos trabalhos que es-
tavam relacionados à feira de geração 
de renda e ao reconhecimento da 

diversidade cultural nas escolas.
Os participantes montaram os 
estandes e, de acordo com as orien-
tações dos técnicos, apresentaram o 
projeto e os possíveis resultados que 
poderão obter. Todos receberam 
feedback pela banca avaliadora.
Um projeto voltado para o terceiro 
setor apresentou a criação de uma 
ONG para dar suporte a jovens e 
adultos em situação de rua. O en-
cerramento foi feito com os jovens 
do CAJ, que apresentaram de forma 

teatral trechos do livro “O Pequeno 
Príncipe”, com auxílio da recreado-
ra Nany Braw, do educador Sérgio 
Giglio e do técnico Rafael Ricardo. 
No final, a banca avaliadora fez as 
considerações finais e o fechamen-
to foi feito com a foto de todos os 
usuários, voluntários, educadores 
e técnicos.
O evento se repetiu no período da 
tarde, com a participação de Ericka 
Patrícia, Lídia e Liège Teixeira como 
voluntárias da banca.

Projeto do CFC trouxe a criação de uma ONG para 
dar suporte a jovens e adultos em situação de rua

Projeto de 
desenvolvimento 
específico



Atendendo à solicitação da Suvis Ambiental Vila 
Mariana-Jabaquara quanto ao aumento de casos de 
dengue, zika e chikungunya nessa região, realizamos em 
25 de junho uma palestra para usuários e famílias com 
foco em aperfeiçoar a prevenção. Afinal, com atitudes 
simples, podemos eliminar os criadouros do mosquito 
e combater essas doenças.
São atitudes simples, como: não deixar água acumu-
lada em pneus, garrafas, calhas e lajes; e eliminar os 
pratinhos dos vasos de plantas.
Nessa palestra, também foram apontados os sintomas 

das doenças, como dor de cabeça, dor 
no fundo dos olhos, dor ou in-
chaço nas articulações, febre 
alta, manchas vermelhas, 
náuseas, vômito e fra-
queza. Essa foi mais 
uma oportunidade para  
compartilhar conheci-
mento e proporcio-
nar aprendiza-
gem.

Festa da Família

Contra o mosquito para evitar a doença

CCA - núcleo
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Nos dias 13 e 14 de junho, foi realizada a Festa da 
Família no CCA Tiãozinho, nos períodos da manhã e 
da tarde. O tema central foi “Família - anjos que nos 
ajudam quando nossas asas apresentam dificuldades 
para voar!”
Esse foi um momento maravilhoso para as nossas cri-
anças e jovens, que fizeram uma linda homenagem 
para as famílias, com danças, teatro e música. 
Participaram do evento 180 pessoas que puderam se 
divertir junto com as crianças e jovens e aproveitar o 
lanche com os amigos.

O objetivo foi enriquecer o conhecimento dos alunos quanto 
aos costumes que envolvem as festas juninas, para que 
possam valorizar as tradições culturais. Mas como o 
evento foi realizado no dia 4 de julho, chamamos o nosso 
evento de Festa Julina do Mova Tiãozinho.
Essa reunião típica do povo brasileiro proporcionou 
aos alunos momentos de alegria e descontração. Todos 
dançaram, se divertiram e apreciaram a cultura e a culinária 
junina, tão rica e especial. O entusiasmo e a interação es-
tiveram presentes em cada olhar. Ao final, os participantes 
saborearam pratos tradicionais e a festa foi um sucesso.

Festa Julina 
Mova Tiãozinho

Família - Anjos que nos ajudam quando nossas 
asas apresentam dificuldades para voar

Mais do que as comidas e trajes típicos, o maior 
brilho vem da integração das famílias no evento



creche
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Festa Junina CEI Tiãozinho
A festa junina é um momento que proporcionamos 
para as crianças e as famílias mostrando a cultura 
brasileira, oferecendo-lhes oportunidade de descon-
tração, socialização e ampliação do seu conhecimento. 
O evento contou com brincadeiras lúdicas, culinária 
típica, vestimentas, danças e apresentações.

Objetivo geral foi proporcionar alegria e um momento 
especial para refletir sobre a vivência e a experiência, 
dando a oportunidade para as crianças aprenderem 
conceitos que possam levar por toda a vida – como 
conviver em harmonia e respeitar o próximo.

As confraternizações e festas comemorativas
solidificam a noção de família e convivência

Participe!

Sacolinhas 
de Natal 
Sacolinhas 
de Natal 
Já passamos do meio do ano e chega-
mos ao momento de pensarmos nas 
Sacolinhas de Natal, tão esperadas por 
nossas crianças. Contamos com você 
para nos ajudar a proporcionar a elas um 
Natal mais alegre!
Vamos fazer sacolinhas com muito amor 
e carinho. As crianças ficam muito felizes 
ao receberem os presentes, pois sentem 
que foram lembradas por cada um de nós. 
Retire sua sacolinha e saiba como partici-
par. Estaremos na lanchonete da Casa do 
Caminho a partir de agosto. Precisamos 
da ajuda de todos.
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