
A Casa Lar Luz do Caminho irá promover mais um 
evento em prol da instituição localizada no bairro Ingleses 
em Florianópolis, com o intuito de arrecadar fundos para 
suprir os custos no acolhimento de crianças de 0 à 5 anos 
de idade que tenham seus direitos violados, para delas 
cuidar integralmente e promover suas potencialidades 
psicológicas, físicas e sociais a partir dos princípios da 
humildade e da caridade, sob os influxos do amor 
incondicional ao próximo.  

A Lasanha Solidária será preparada com muito carinho 
com massas caseiras e terá diversos recheios para você 
experimentar, além das deliciosas sobremesas.  

O evento acontecerá no dia 20 de novembro, a partir 
das 12h, na Associação Funcionários Tesouro do Estado 
de Santa Catarina (AFTESC) no Santinho - Florianópolis. 

O valor do convite é de R$ 30,00 e já estão a venda, 
podem ser adquiridos através dos telefones:  
(48) 3206-9519 - (048) 9632-4260 - (048) 8447-7176 - (048) 8861-9887  
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EMPRESA SOLIDÁRIA :  ORSEGUPS 

Grande parceira da Casa Lar Luz do Caminho desde 2014, ajudando sobretudo como 
patrocinadora dos eventos que a ONG realiza para manter o Programa Berçário de Luz, que acolhe 
Crianças de zero a cinco anos, a Orsegups Participações S.A. atua em diversos segmentos 
econômicos nos estados de Santa Catarina e Paraná. Empresa solidária, tem sua qualidade 
reconhecida através da certificação ISO 9001:2008, pelos diversos prêmios conquistados junto ao 
mercado e, sobretudo, pela preferência da maioria dos consumidores onde presta seus serviços. 
Orsegups Participações S.A. é marca líder de mercado brasileiro no segmento Segurança 
Eletrônica, com mais de 42 mil clientes. É uma empresa feita de gente, para cuidar de gente, que 
trabalha com base no pressuposto de que a responsabilidade social se constrói em parceria com 
seus colaboradores e a sociedade. Por isso, em 2006, incentivou e deu o suporte necessário à 
criação da Equipe do Bem – um grupo composto por colaboradores, familiares, amigos e parceiros 
que atua para minimizar as desigualdades sociais. 
 

Em nome das quase 100 Crianças atendidas nestes cinco anos de existência, a Casa Lar 
agradece  à Orsegups Participações S.A e essa maravilhosa Equipe do Bem! 

GRATIDÃO! 
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Atualmente a Casa conta com 265 associados, 
para chegar até este objetivo lançamos a campanha 
500 BALÕES, onde pedimos encarecidamente a cada 
associado que indique e conquiste mais um associado, 
alguém que  deseje apoiar nossa causa de coração. 

A ideia surgiu baseada no filme UP! Altas 
Aventuras, que conta a história de um idoso viúvo que 
em companhia inesperada de um menino, decide viajar 
com sua Casa para um paraíso na Venezuela, fazendo 
sua casa voar com balões de gás hélio. 

Nós  da  Casa  Lar  consideramos  cada  
associado  um  BALÃO,  isso mesmo, um balão! Pois 
cada associado representa o gás que a Casa tem para 
atender com qualidade as crianças aqui acolhidas.  

A cada novo associado é uma felicidade imensa, 
é um novo balão. E de balão em balão a Casa 
levantará vôo, assim como a casa no filme UP.  
Por uma sociedade com mais balões coloridos! Juntos 

podemos ir mais alto! 
Para ser mais um de nossos associados acesse a ficha 

de associado disponível em nosso site: 
http://www.casalarluzdocaminho.org 

“TEM PESSOAS QUE JUNTAM UM POUCO DA SUA ENERGIA E DEIXAM MARCAS NA VIDA DE MUITA GENTE”. 
 

No dia 28 de agosto comemorou-se o Dia do Voluntário e a homenagem da Casa Lar a estes companheiros 
de luta aconteceu no dia 1º de setembro com um delicioso café da tarde. Foi uma linda e emocionante 
confraternização entre funcionários, voluntários e crianças que tornaram o dia ainda mais especial. 

A Casa realiza seu excelente trabalho graças à base voluntariada. O voluntário na Casa Lar Luz do Caminho 
transforma seu amor ao próximo em ação através de doações diversas, manutenção do patrimônio e dos 
vários Projetos desenvolvidos pela Casa. 

Projetos Desenvolvidos com as crianças:  
- Minha Infância Fotografada 
- Passear é Alegria 
- A Hora da Leitura 
- Minha Festinha de Aniversário 
- Alimento com Carinho 
- Padrinhos da Casa Lar 
- Peixinho Feliz 
- Hoje é Dia de Visita 

 

Para ser voluntário nestes Projetos com as 
crianças você deve fazer o Curso da Metodologia 
Pikler, método aplicado na Casa Lar Luz do 
Caminho. Este curso é oferecido pela própria 
instituição. Entre em nosso site e conheça melhor 
nossos projetos e se inscreva para nosso próximo 
curso que será dia 05/11, das 9 às 17h.  

 
Inscrições através do e-mail: casalarluzdocaminho@gmail.com, ficha de inscrição disponível no site: 

www.casalarluzdocaminho.org  

No dia 27 de agosto recebemos o grupo “Voluntários do Amor” 
juntamente com a Record News, a matéria apresentou o grupo que foi 
criado pela professora Carmen da Universidade de Anhanguera que é 
composto por alunos do curso de Pedagogia, familiares, estudantes 
de outras universidades e todos aqueles que querem fazer a diferença 
na vida do próximo! 

Neste dia o grupo veio conhecer a Casa e trazer doações de 
alimentos, leites, roupas infantis, calçados e fraldas. 

Nosso muito obrigada por esses gestos de carinho e solidariedade, 
as crianças da Casa Lar Luz do Caminho agradecem. 
Para assistir o vídeo desta visita acesse o link: https://
www.youtube.com/watch?v=LGHRQkxlugw 

http://www.facebook.com/designeratualgrafica

