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Tem novidades por aí. 
             Confira nosso cronograma de eventos: 

 10/12/2017 — Show Dan Costa (Shopping Continente) 

 11/03/2018 — Galeto  

 10/06/2018 — Feijoada  

 16/09/2018 — Carreteiro   

 11/11/2018 — Primavera Luz do Caminho  

A Drª Ana Lucia Schimidt Tirloni, médica pediatra voluntária na casa 
lar e escritora, realizou o “Jantar das Phinas”, um grupo de médicas 
que pratica várias ações de filantropia. No dia 23 de novembro cerca 
de 60 médicas se reuniram para o jantar beneficente na ACM - 
Associação Catarinense de Medicina. Uma das ações da noite, foi a 
divulgação e venda dos livros da Dra Ana Lúcia Tirloni, “Um Caminho 
de Amor” e “Clara a menina luz”, com patrocínio do Projeto Somar 
Unicred. Toda a renda das vendas dos livros será revertida para a 
Casa Lar Luz do Caminho. 

Os livros podem ser adquiridos através do site da Casa Lar: 
WWW.CASALARLUZDOCAMINHO.ORG 

No dia 10 de dezembro, Dan Costa, parceiro da Casa Lar, 
apresenta o primeiro single da carreira. O evento tem 
entrada gratuita e ocorre no Shopping Continente em São 
José. Nesse primeiro evento, Dan vai ajudar a Casa Lar Luz 
do Caminho que abriga crianças de 0 a 5 anos em situação 
de vulnerabilidade em Florianópolis.   

No fim do show, serão vendidas camisetas com o nome 
da música e os recursos serão destinados para a Casa Lar.  

“Me emocionei com várias histórias, e abracei a realidade 
dessa causa. Com toda certeza está se iniciando uma 

parceria que perpetuará!” Dan Costa 

 

Doando aqueles centavos que costumam sobrar do troco, você pode fazer a diferença na vida de muita gente! 
O programa troco da Bondade do Angeloni beneficia diversas instituições de caridade de Santa Catarina. A Ação 

realizada com os caixas do supermercado Angeloni dos Ingleses, a partir de mensagens de encorajamento os 
funcionários são incentivados a repassar a mensagem e os clientes doam centavos dos seus trocos.  

 
O Dia Nacional da Coleta de Alimentos  

 A campanha chegou a 12ª edição no dia 
11 de novembro, contando com mais de 6 
mil voluntários, que passaram este dia 
em supermercados, pedindo doações. A 
Coleta de Alimentos  em Florianópolis 
arrecadou 8.126 kg que foram distribuídos 
para instituições cadastradas.  
Obrigado a todas as inúmeras pessoas que 

contribuíram com a ação.  

http://gshow.globo.com/artistas/dan-costa/
http://gshow.globo.com/artistas/dan-costa/


 

 

 

  No dia 12 de dezembro realizamos a Inauguração do Projeto "Alimentando as Crianças 
com Sustentabilidade" da 6a Vara da 
Justiça Federal de Santa Catarina que 
doou eletrodomésticos com maior 

eficiência energética.  

      A solenidade contou com a presença 
do Excelentíssimo Dr. Juiz Federal 
Marcelo Krás Borges, o Diretor de 
Secretaria Rodrigo Costa Medeiros, o 
Servidor Marcelo Nascimento e o 
Professor Dr. Maurício Aurélio dos 

Santos.  

Este projeto consiste em proporcionar às 
crianças da Casa Lar participação na escola 
de Equitação. Um dos benefícios do hipismo 
para crianças é corrigir a postura, além de 
ensinar noções de cuidados com os 
animais. Isto faz com as crianças aprendam 
o sentido do companheirismo, do trabalho 
em equipe, além do carinho, amor e 
principalmente respeito pelo companheiro. 
Além disso, o fato de cavalgar em um 
animal manso, mas de porte avantajado, faz 
com que a criança experimente sentidos 
como independência e liberdade. 

O objetivo do hipismo para  a  criança é 
de possibilitar o desenvolvimento das 
noções de limites, autoconfiança e 

responsabilidade, qualidades muito 
importantes para o desenvolvimento de um 
ser humano. Auxiliar no desenvolvimento de 
noções de equilíbrio, força e coordenação 
motora, na concentração, tornando mais 
fácil a aprendizagem, o desenvolvimento da 
linguagem e comunicação, melhorando o 
desempenho do pequeno em atividades do 
dia a dia.  

Agradecemos à escola de equitação por 
essa oportunidade de proporcionar a 
realização das aulas para as crianças da 
casa lar e ao grupo de voluntários que fica 
responsável pelo acompanhamento da 
atividade.  

https://fortissima.com.br/2014/02/08/mito-ou-verdade-ter-animais-domesticos-diminui-risco-de-alergia-45414/
https://fortissima.com.br/2014/02/08/mito-ou-verdade-ter-animais-domesticos-diminui-risco-de-alergia-45414/
https://fortissima.com.br/2014/08/29/atividades-fisicas-para-criancas-14655387/

