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             Confira nosso cronograma de eventos: 

 07/07/2018—Mutirão da Casa Lar Luz do Caminho 

 18/08/2018—Feijoada Beneficente  

 22/09/2018— 30° Curso Metodologia Pikler  

EMPRESA SOLIDÁRIA:  ILHA TINTAS  

Nosso agradecimento do mês é para empresa Ilha Tintas que sempre nos apoia fornecendo materiais como tintas, rolos de pintura, 
seladores entre outros produtos para nossos mutirões. Lembrando que os mutirões ocorrem mensalmente na primeira semana de cada 
mês. Esse evento só tem êxito pela ajuda de voluntários e parceiros como a empresa Ilha Tintas.   
O sucesso dessa parceria é de longa data.  Obrigada Ilha Tintas pela ajuda. 
 
Localizada na Rod. João Gualberto Soares, 1199 - Ingleses do Rio Vermelho - (48) 3369-2200 

     Parceria entre a Casa Lar e os alunos da Disciplina de Gestão de Organizações do Terceiro Setor, 
do Curso de Administração Pública da UDESC/ESAG com apoio Observatório de Inovação Social 
(OBISF/NIPS da UDESC/Esag) e ICOM.   
     Foi realizado a atividade batizada de Projeto Trevo Solidário, que aconteceu no dia 03 de maio de 
2018 às 18h45, nas dependências da UDESC com atividade de ensino, a partir de uma roda de 
conversa agradável, com troca de informações entre alunos e OSC. Foi um momento de contar a 
trajetória e sensibilização da causa.  Após o pontapé inicial o contato foi estendido e inclusive 
efetivado uma visita na instituição. Essa linda parceria resultou num belíssimo trabalho que está 
rendendo frutos: relatório simplificado com linguagem acessível e ilustrativo mostrando a identidade 
da casa, os serviços e resultados para ser utilizado para mobilizar recursos, divulgações,  parceiras e 
voluntários,  folder promocional com convite para doações, associar-se, voluntário e brechó e apoio 
em questões de software e banco de dados. Nessa corrente do bem, ainda será feito um 
Planejamento Estratégico. Desde já agradecemos esta parceria entre universidade e OSC.   

Vem ai mais um evento beneficente da Casa Lar Luz do 
Caminho, no dia 18 de agosto a partir das 12 horas no 
Restaurante Z´Perry, localizado no Jurerê Beach Village . 

Venha participar de mais este evento, traga seus 
amigos e sua família e venha almoçar uma deliciosa 
feijoada preparada pelos chef´s do Restaurante Z´Perry.  

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 5 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 sendo vendidos 
pelos voluntários ou na Casa Lar Luz do Caminho  ao 
preço de R$ 35,00 por pessoa.  

Casa Lar Luz do Caminho:  
Telefones:  (048) 3206-9519 /  (048) 99632-4260  

 (048) 98447-7176  /  (048) 98861-9887  
Endereço : Serv. Água Marinha,88 Ingleses—Florianópolis 



 

Este projeto é coordenado pela equipe técnica da Casa Lar e é executado pelo Grupo 
Escoteiro do Ar Hercílio Luz,  que organizam a festinha, desde convites, decoração, alimentação, até 
a limpeza do local após a festa. 

Neste mês comemoramos o aniversário de mais uma criança da Casa Lar Luz do 
Caminho. Através deste projeto é possível proporcionar um aniversário especial 
para a criança e fazer com que elas continuem celebrando sua vida, com 
momentos lúdicos e de confraternização, além de proporcionar o convívio 
comunitário.  
Um agradecimento especial a Equipe dos Escoteiros do Ar Hercílio Luz, que a 
mais de dois anos vem tornando possível essa celebração e à Juliana Moraes, da 
Artemix Decorações e toda sua equipe e parceiros que tornaram essa festa ainda 
mais linda e ao fotografo Carlos Eduardo Silva por registrar esses momentos. 

Nos dias 05 e 06 de junho realizamos mais uma edição do curso Princípios da 
Metodologia Pikler. O curso é oferecido pela Casa Lar, ministrado pelo Psicólogo da 
Casa, Diego Tenório. O curso aborda 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). Com o curso o candidato ao trabalho voluntário já poderá iniciar no projeto 
que ele se vincular no final do curso.  

O próximo curso será oferecido no dia 22 de setembro de 2018.  
Venha participar deste projeto e conhecer um pouco mais da nossa história, acessando o site: www.casalarluzdocaminho.org  

No dia 15 de junho, recebemos a 
Equipe da Barbearia do Dino na Casa 
Lar Luz do Caminho. Foi uma festa 
para a criançada. A Barbearia do 
Dino vem cuidando do cabelo das 
nossas crianças a quase um ano, 
sempre com muita alegria e carinho.  
 
Agradecemos essa visita muito especial.  
http://business.google.com/website/barbearia-do-dino 

No dia 09 de junho de 2018 aconteceu mais 
um Mutirão nas dependências da Casa Lar 
Luz do Caminho. Este mutirão foi organizado 
para limpeza e higienização dos ambientes 
da casa. O mutirão contou com a presença 
de 15 amigos e voluntários da Casa Lar Luz 
do Caminho, tendo como resultado deste 
trabalho coletivo um espaço agradável e 

sadio para as nossas crianças.   

Nosso muito obrigada a todos os envolvidos.  

“Doando aqueles centavos que costumam sobrar do troco, 
você pode fazer a diferença na vida de muita gente!” 

O programa troco da Bondade do Angeloni beneficia diversas 
instituições de caridade de Santa Catarina. A Ação realizada 
com os caixas do supermercado Angeloni dos Ingleses, a partir 
de mensagens de encorajamento os funcionários são incenti-
vados a repassar a mensagem e os clientes doam centavos 
dos seus trocos.  

http://business.google.com/website/barbearia-do-dino

