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Razão Social: Casa Lar Luz do Caminho    CNPJ: 12.187.675/0001-70  
Telefones:  (048) 3206-9519 /  (048) 99632-4260  /  (048) 98447-7176  /  (048) 98861-9887  

Email: casalarluzdocaminho@gmail.com Facebook: /casalarluzdocaminho Site:www.casalarluzdocaminho.org 

EMPRESA SOLIDÁRIA :  JB Comunicação Visual 
     Estamos com um novo parceiro para impressão dos nossos informativos.  
 O apoio será muito importante para divulgação das nossas atividades, eventos, transparências das informações da nossa gestão e expressar nossa gratidão para 
com todos que contribuem com a CASA. A JB comunicação é uma empresa do segmento de Comunicação Visual com 16 anos de experiência, desde a elaboração até finalização 

de projetos publicitários. Sua visão é proporcionar soluções inovadoras e conceitos modernos, acompanhando as novas tendências de mercado. Oferece criação e execução de produtos que variam desde a publicidade interna até mídias externas. Para mais informações faça-nos uma visita. 

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.                                                                            Valor da cartela: R$10,00 1º PRÊMIO: Final de semana no Residencial Dois Amores (SANTINHO / SC) 2º PRÊMIO: Bicicleta Caloi Aluminum Sport - Aro 26 - 21 Marchas - MTB – Preto 3º PRÊMIO: Micro-Ondas 21l 700w Branco Nn-St254w Panasonic  Além do bingo teremos sorteios de muitos brindes, assim como o nosso tradicional Bazar,  apresentação artística e muitas comidas típicas juninas. Teremos diversas atividades pra criar um clima descontraído para todas idades e muita diversão.  Traga seus amigos, sua família e venha curtir! A entrada será gratuita e as cartelas já estão a venda, podem ser adquiridas através dos telefones:      (48) 3206-9519  (48) 99632-4260  (48) 98447-7176   (48) 98861-9887  

Tem novidades por aí.  
Confira nosso cronograma de eventos: 

 

 

 08/07 – Bingo Julino 
 19/08 — 26° Curso Princípios da Metodologia Pikler 
 28 e 29/10 – Festival da Primavera Luz do Caminho 



A exposição “Mundo Jurássico” está com exclusividade em Santa Catarina e possibilitará ao público conhecer de perto diversas espécies de dinossauros. A exposição conta com a presença de cenários realísticos, gerando a sensação dos animais vivos em seu hábitat natural há milhões de anos. Esta aventura além da exploração permite ao visitante conhecer um pouco mais sobre a história da vida dos dinossauros, sua classificação e muitas outras curiosidades. No dia 02 de Junho, a Casa Lar não ficou de fora dessa aventura. O projeto “Passear com Alegria”, conta com o apoio de voluntários e funcionários da Casa Lar Luz do Caminho, levou as crianças para essa aventura fascinante e cheia de fantasias. Foi uma verdadeira volta no tempo, entramos no mundo dos Dinossauros, conhecemos de perto réplicas de tamanho real dos “Dinos” com sons e movimentos. Ao todo, são 15 peças, somando 12 espécies diferentes, com uma média de 6 metros cada,um total de 11 toneladas de pura emoção. Foi a maior diversão! Tivemos caçada aos dinossauros, com direito a fotos nos ovos de tamanho real. A Casa Lar Luz do Caminho agradece aos voluntários em proporcionar este passeio e ao lanchinho delicioso. Obrigada por nos acompanhar nessa aventura! 

Mais um mês para se comemorar, mais um rito de passagem para nosso pequeno que está crescendo É através da festa de aniversário que eles entendem que entraram em outra idade, e aí possibilitamos a elas a oportunidade de crescimento. Este momento de comemoração só é possível com a ajuda da nossa equipe de voluntários que tanto se esmera em preparar um dia tão Especial para nossas crianças. Tudo feito com carinho, dedicação e amor como percebemos em cada detalhe da festa. Obrigada, ao Grupo Escoteiro do Ar Hercílio Luz.  “A maior doação que um ser humano pode fazer ao semelhante é o amor. As pessoas carecem de ser amadas, respeitadas, reconhecidas, acolhidas e valorizadas. Exercite esta prática, pois tudo retorna. “ (Ana Stoppa) 

O mês de junho já começou cheio de amor por aqui!  A empresa Via Laser estava com uma promoção de Páscoa, onde você ganhava um percentual de desconto e doava uma quantia em dinheiro para uma Instituição?  A Casa Lar Luz do Caminho foi uma das beneficiadas e neste mês recebemos a entrega das doações. Essa foto é da entrega, realizada pelas representantes das Unidades do Floripa Shopping e Shopping Iguatemi!  As representantes vieram até a Casa Lar Luz do Caminho para conhecer a Instituição e levar a sua doação!  Muito Obrigada a todos que ajudaram e a Via Laser pela iniciativa.   

A Casa Lar Luz do Caminho foi contemplada em 2016 pelo Projeto Energias Renováveis, edital da Fundação Banco do Brasil. “Energias Renováveis – Cuidando da Infância para o Futuro do Planeta”, o qual consiste na implantação de placas de energia solar fotovoltaicas na Casa. Este tipo de energia possui um custo quatro vezes mais baixo que a energia elétrica, o que irá gerar uma grande economia para nossa Casa Lar. Neste mês foi realizada a Instalação das placas para produção de energia elétrica de matriz solar. Vamos produzir nossa própria energia e caminhar na direção da sustentabilidade! Agradecemos à Fundação Banco do Brasil pelo apoio.    


