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EMPRESA SOLIDÁRIA :   
 
Em 19 de Agosto de 2013, a Casa Lar Luz do Caminho ganhou a parceria do COMPLEXO ESPORTIVO 

DE SAÚDE AQUARIUS, apoiando o projeto existente na instituição – Peixinho Feliz que consiste na 
participação dos nossos acolhidos na prática da natação bebê dentro do complexo. 

Inicialmente nos foi concedido 2 bolsas gratuitas e as aulas aconteciam 1 vez por semana e a cada quinze 
dias. Diante das mudanças positivas observadas em nossos acolhidos pela Direção da Casa Lar, teve-se a 
iniciativa de envolver mais voluntários e doadores  para que o projeto pudesse ser estendido a todas as 
nossas crianças acolhidas e, graças a este envolvimento, todas as crianças a partir de 6 meses estão sendo 
atendidas e frequentando as aulas de natação. Atualmente as aulas são feitas 3 vezes na semana e este ano 
fomos agraciados novamente pela AQUARIUS com mais uma bolsa gratuita, sendo assim, atualmente 
contamos com 3 bolsas gratuitas e com os voluntários 
que atuam no projeto. É significativo para a saúde das 
nossas crianças obtidas através desta parceria e  em 
acreditar na importância do trabalho desenvolvido pela 
nossa instituição.  

Aqui fica o nosso agradecimento pelo envolvimento 
de TODOS, pela parceria firmada com o COMPLEXO 
ESPORTIVO DE SAÚDE AQUARIUS que não 
somente disponibiliza o seu espaço, as bolsas, mas 
por proporcionarem as nossas crianças este momento 
de descobertas, alegrias e interação com a sociedade. 

O Natal é tempo de fé, amor e esperança, aproveite 
esta data para ser solidário, que tal fazer uma boa ação neste 

final de ano e ajudar as crianças da Casa Lar Luz do Caminho ?   

Colabore com o natal das crianças da casa, apadrinhe uma 
criança e contribua com o seu Natal. Esta é a lista das crianças 
abrigadas na Casa (nomes fictícios) com seus tamanhos de 
roupas para serem presenteadas.  

As doações devem ser entregues até o dia 19/12 , na Casa Lar 
Luz do Caminho, para mais informações entrar em contato pelo fone (48) 3206-9519. 

Nome Fantasia Idade/Tamanho Roupa Brinquedo Fantasia 

João 4 anos Calça Jens e Camiseta 
de super-herói 

Boneco Homem 
Aranha 

Fantasia de super-herói 

Giovanna 4 anos Vestido Boneca da Elza Mulher Maravilha 

Enzo 2 anos Short Jens e Camisa Instrumento Infantil – 
teclado 

Pirata 

Pedro 2 anos Short Jens e Camisa Instrumento Infantil – 
Bateria 

Chaves 

Rafael 2 anos Short Jens e Camisa Brinquedos sonoros Palhacinho 

Gustavo 2 anos Short Jens e Camisa Brinquedos sonoros Minion 

Leticia 6 meses Vestido Mordedor Fantasia para tal idade 



Designer Atual 

Gráfica, Com. Visual, Serigrafia, Informática 

3369-0407 / 3369-0700 
www.facebook.com/designeratualgrafica 

designeratual@gmail.com 

A s profissionais  da Casa Lar Luz do Caminho participam de palestra:  

“A Alimentação do seu filho em suas mãos!” 
      

A Palestra foi sobre educação e reeducação alimentar das crianças, com 
exemplos práticos para uma alimentação mais consciente e uma rotina alimentar 
saudável. A palestra foi apresentada pela nutricionista carioca Gabriela Kapim, 
que apresenta o Programa Socorro meu filho come mal – em 8ª temporada no 
canal fechado GNT.  
    Ela ensinou manobras e estratégias para fazer a meninada comer bem em um 
papo descontraído, delicioso, recheado de dicas e orientações.  
O encontro foi promovido pela TDA Treinamentos que doou a Casa Lar Luz do 

Caminho duas cortesias e uma terceira com desconto, tivemos a participação da Psicologa, uma cozinheira 
e a estagiária de serviço social  da Casa lar Luz do Caminho.  

E s t a  f o r m a ç ã o  b u s c a  p r o m o v e r  a  a q u i s i ç ã o  t e ó r i c a  e / o u  p r á t i c a 
de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos para o exercício das funções próprias dos profissionais e 
propiciar uma melhor adequação ao atendimento às crianças, através da  qualificação profissional. 
Buscando sempre pela melhoria da assistência às crianças abrigadas na Casa Lar Luz do Caminho. Para 
saber mais informações acesse o site: TDA Treinamentos http://www.tdatreinamentos.com.br 

A  Casa Lar Luz do Caminho recebe doações de 

campanha de arrecadação de leite Nan.  

Durante os meses de setembro e outubro o salão Fine Cabelos e 
Estética trabalharam em parceria com seus fornecedores Redken, 
para arrecadar latas de complemente lácteo para as crianças da 
Casa Lar Luz do Caminho. Todos os clientes que levaram uma lata 
de leite ganharam uma hidratação feita por excelentes profissionais.  

Há três anos o salão faz algum tipo de campanha, mobilizando 
sua equipe e clientes em prol de causas sociais e com a confiança 
no trabalho da Casa Lar Luz do Caminho trouxe nos anos de 2014 
doações em fraldas e no ano de 2015 outra doação de complemento lácteo.  

“Obrigada Fine Cabelos e Estética, quando você faz o bem, ele volta pra você também!” 

 

Tratando-se de envolvimento 
que é um dos princípios da Casa 
Lar Luz do Caminho, queremos 
agradecer a todos os voluntários 
que fazem parte da nossa 
instituição. A Casa Lar Luz do 
Caminho sobrevive através de  
doações e do serviço voluntário,  
que é muito importante para que 
possamos atender a todas as  
demandas e que resulta em toda 
a dedicação com a nossa Casa. 

Nossos voluntários, que atuam 
em projetos diretamente com as 
crianças, devem realizar o curso 
oferecido pela Casa sobre a  
Metodologia Pikler. Além disso  
temos também os voluntários que 
atuam em outras atividades 
como: setor administrativo, 

manutenções e instalações em 
geral. 

  Recentemente tivemos mais 
uma etapa concluída que foram 
doações de lajotas e mão de obra 
da empresa DJP Construções e 
Comércio LTDA, que fez toda a 
pavimentação do novo espaço 
adquirido pela Casa Lar e isto 
somente foi possível porque o 
Diretor Sr. Delcio Heinz  teve a 
sensibilidade de apoiar a nossa 
causa, também contamos com 
dois voluntários que fizeram toda 
a pintura do setor administrativo, 
contribuindo com a Casa e para a 
equipe do setor trabalharem em 
um ambiente acolhedor, assim 
como tivemos voluntários que 
organizaram o almoxarifado de 
fraldas, voluntário que faz a 
manutenção de todos os ar 
condicionados da instituição, 

informática e muitas outras que 
ainda se fazem necessárias.  

 E você deve estar se 
perguntando como posso fazer 
parte deste grupo? É mais 
simples do que você imagina: a 
maioria da comunicação com os 
nossos voluntários é feita através 
do aplicativo de celular que é o 
mais utilizado atualmente e rede 
social, da qual enviamos 
informações das necessidades/
voluntários que a Casa necessita 
no momento, assim como eventos 
e cursos feitos pela Casa. 

Convidamos a todos a participar 
deste envolvimento e saiba que é 
mui to impor tante toda a 
dedicação e comprometimento 
com  que os  vo lun tár ios 
disponibilizam em doar o seu 
tempo em prol da Casa Lar Luz 
do Caminho, seja um voluntário 
você também!! 

http://www.facebook.com/designeratualgrafica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atitude
http://www.tdatreinamentos.com.br/

