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CASA LAR LUZ DO CAMINHO RECEBE MAIS DE R$ 15 MIL DO TROCO SOLIDÁRIO
No dia 29 de janeiro foi realizada a entrega do cheque do Troco Solidário Fort Atacadista, na
loja da rede no bairro de Santo Antônio de Lisboa, na rodovia SC 401, em Florianópolis. A
iniciativa é desenvolvido pelo Fort desde 2007 e já soma mais de R$ 5 milhões destinados a
instituições de caridade dos estados em que está presente. Nesta última entrega, a entidade
beneficiada com o valor de R$ 15.006,39 foi a Casa Lar Luz do Caminho, dos Ingleses, que
cuida de crianças de 0 a 11 anos que tenham seus direitos violados.
Os valores correspondem às doações realizadas voluntariamente pelos próprios clientes, no
ato das compras. “Nossos operadores de caixa são os maiores vitoriosos e merecedores de
todos os parabéns nesta ação, já que são eles quem incentivam, no dia a dia, os clientes a
doarem qualquer quantia a partir de R$ 0,01 para as instituições de caridade”, explica
Denise Forte, gerente de gente e gestão do Fort Atacadista.

       A entidade está na ativa desde 2010 e abriga crianças encaminhadas pelo conselho tutelar, vara da infância e promotoria da
infância. “Mais de 150 crianças já voltaram a família de origem ou foram adotadas, após serem acolhidas em nossa Casa. Hoje
dispomos de vários projetos de intervenção, tanto culturais e esportivos e utilizamos a metodologia Emmi Pikler”, explica Elaine
Biazin, administradora da Casa Lar Luz do Caminho. 

        Vem ai mais um evento beneficente da Casa Lar Luz do Caminho, no dia
07 de abril a partir das 12:30 no Hotel Oceania, localizado nos Ingleses.
       Participe de mais este evento, traga seus amigos e sua família e venha
almoçar um delicioso Galeto preparada com muito carinho.  
        O evento pretende arrecadar recursos para a manutenção da Casa Lar Luz
do Caminho, esta organização não governamental – ONG, que tem como
objetivo acolher crianças de 0 a 11 anos de idade que tiveram seus direitos
violados, para delas cuidar integralmente e promover suas potencialidades
psicológicas, físicas e sociais. 
        Garanta já o seu ingresso, eles estarão à venda pelos voluntários ou na
Casa Lar Luz do Caminho  ao preço de R$ 40,00 por pessoa.  

 Casa Lar Luz do Caminho: 
Telefones:  (048) 3206-9519 /  (48) 98805-1644  

www.casalar.org 
Endereço : Serv. Água Marinha,88 Ingleses—Florianópolis



PROJETO ALIMENTO COM CARINHO

     Em celebração ao seu aniversário o Vereador Edinho Lemos realizou uma grande festa no dia  13 de janeiro, no Costão do Santinho. Amigos e
familiares compareceram para prestigiar o aniversariante em um momento de solidariedade: ao invés de presentes, o anfitrião da festa solicitou aos
convidados a doação de alimentos.Todas as doações recebidas serão entregues para o Cantinho dos Idosos (Ratones) e para a Casa Lar Luz do
Caminho  (Ingleses). Agradecemos a todos os envolvidos e ao Vereador Edinho Lemos pelo carinho, atenção e desejamos votos de sucesso no
novo ciclo.
 

ANIVERSÁRIO DO BEM 

No dia 16 de março teremos o Curso Princípios da Metodologia Pikler.  O curso é
oferecido pela casa lar e já está em sua 32° edição, ministrado pelo professor Dr.
Maurício Aurélio dos Santos. Apresenta os princípios da abordagem desenvolvida por
Emmi Pikler (1902-1984) de que o adulto deve estabelecer uma relação de confiança e
interação com o bebê durante os principais cuidados (banho, troca de fraldas,
alimentação). Além disso, o espaço é organizado para que o bebê possa se
movimentar com liberdade desde muito cedo, o que proporciona maior autonomia a
criança que conquista cada posição por si mesma na medida em que é capaz de
manter sua postura e melhor desenvolvimento motor. Com o curso o candidato ao
trabalho voluntário já poderá iniciar no projeto que ele se vincular no final do curso.
 

CURSO PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA PIKLER

Venha conhecer um  pouco mais da nossa história, acessando o site:
www.casalarluzdocaminho.org

      O Projeto Alimento com Carinho, é coordenado pela nutricionista
Vanessa Meurer Campos e pelas cuidadoras. O intuito do projeto é
estimular as crianças de maneira lúdica  a desenvolver receitas saudáveis
e nutritivas, envolver e estimular a autonomia da criança no preparo de
acordo com a faixa etária, repassar as orientações nutricionais de maneira
básica e simples sobre os ingredientes utilizados, apresentando a elas
alimentos de maneiras variadas, despertando interesse e construindo
hábitos alimentares saudáveis que contribuirão para o desenvolvimento
das crianças e servirão de base para uma educação alimentar saudável na
vida adulta. Este projeto ganhou um grande impulso, agora com a dotação
orçamentaria de subvensão social do Vereador Maycon Costa no valor de
R$ 15.000,00 Reais, essa importância contribui e muito, porque prevê a
compra de materiais de consumo para o desenvolvimento deste projeto.


