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EMPRESA SOLIDÁRIA :   ZÉ DO GÁS E ÁGUA  
 
Empresa Solidária desse mês é Zé do Gás e Água que nos apoia com fornecimento de 
gás mensal para preparação dos alimentos das nossas crianças.  

Para acessar o serviço segue telefones celulares:  
(48) 8464-2686, (48) 3369-2254, (48) 9951-8520, (48) 3269-2803 
Rua: João Gualberto Soares - 88058300 – Ingleses.  

 
Você também pode contribuir com nosso projeto, entre em contato e veja de que forma sua empresa 

ou pessoa física pode nos ajudar! 

 
 
 
 

Confira nosso cronograma de eventos: 

 30/09 —  Mutirão de Limpeza  

 28/10 — 27° Curso Princípios da Metodologia Pikler 

 11/11 —  Mutirão reparos, pintura e manutenção  

 12/11 —  Almoço Solidário Casa Lar — Local: ACM 

Este mês o nosso parabéns 
especial vai para a Dona Irene,   que 
completa seus 90 anos de idade, 
esbanjando saúde e vivacidade.  

Dona Irene trabalha na casa a mais 
de 3 anos, cuida com muito carinho 
das roupas das crianças, além de 
ajudar nos eventos e bazar da casa, 
junto com sua filha Maria Lúcia.  
Parabéns pelos seus 90 anos de muita dedicação e carinho.  
 

“Trabalho voluntário não é coisa de gente santa. Não é para quem 
quer mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho voluntário é para 
quem quer mudar a si mesmo e está disposto a aprender por meio 
do contato com novos mundos. É uma excelente ferramenta de 
empatia, onde o aprendiz ensina o professor. Voluntariar é 
transbordar de tanto aprendizado e gratidão, é superar dores e 
desafios inimagináveis, porque vê na história do outro as bênçãos 
da própria vida. A nossa maior ligação é humana, feita de respeito e 
gentileza. Onde existem voluntários, existem a mistura de cores, 
das classes, das crenças e de passados. A curiosidade pelo outro 
alimenta a nossa alma sedenta por sentimentos reais! Voluntariar é 
doar amor para curar a dor do outro, e sem saber, descobre que 
esse é o remédio para curar a nossa própria. Em todos esses 
mundos eu encontrei um olhar de gratidão profundo, desses que 
desconstroem quem achávamos que éramos e faz renascer quem 
realmente queremos ser nesse mundo”.  

Obrigada por fazer parte da história da Casa Lar Luz do Caminho.  

Parabéns aos psicólogos da casa : 
 

 DIEGO TENÓRIO BATISTA 
 

ELISA HASSELMANN 
 

LAYLA RENATA ARRANJO 



 
No dia 11 de Agosto de 2017, a Casa Lar Luz do Caminho realizou o seu arraiá 
agostino. Foi um dia de muita diversão e alegria. Teve bolo, cachorro quente, pipoca, 
tortas e sucos, foi uma comilança só. Muitas brincadeiras, boca do palhaço, rabo do 
burro, pescaria e tiro ao alvo, e o importante não era ganhar ou perder, mas brincar 
e se divertir juntos. No final, acertando ou não todos ganharam brindes, e dessa 
forma estimulamos a cooperatividade e não a competitividade. Muita música boa, 
risadas e quadrilha neste dia comemorando entre amigos nossa Festa Agostina!                                    

Obrigado a todos envolvidos! 

“ENERGIAS RENOVÁVEIS”   
 

A Casa Lar Luz do Caminho foi contemplada em 2016 pelo projeto “Energias 
Renováveis – Cuidando da Infância para o Futuro do Planeta”, edital da 
Fundação Banco do Brasil. 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 inauguramos as placas de energias renováveis, 
vamos produzir nossa própria energia e caminhar na direção da sustentabilidade! 
Agradecemos à Fundação Banco do Brasil pelo apoio.  


