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Atualmente a Casa conta com 265 associados, para chegar 
até este objetivo lançamos a campanha 500 BALÕES, onde 
pedimos encarecidamente a cada associado que indique e 
conquiste mais um associado, alguém que  deseje apoiar nos-
sa causa de coração. 

     A ideia surgiu baseada no filme UP! Altas Aventuras, 
que conta a história de um idoso viúvo que em companhia 
inesperada de um menino, decide viajar com sua Casa para 
um paraíso na Venezuela, fazendo sua casa voar com balões 
de gás hélio. 

     Nós  da  Casa  Lar  consideramos  cada  associado  um  
BALÃO,  isso mesmo, um balão! Pois cada associado repre-
senta o gás que a Casa tem para atender com qualidade as 
crianças aqui acolhidas.  

    A cada novo associado é uma felicidade imensa, é um 
novo balão. E de balão em balão a Casa levantará vôo, assim 
como a casa no filme UP.  

Por uma sociedade com mais balões coloridos!  
Juntos podemos ir mais alto! 

Para ser mais um de nossos associados acesse a ficha de 
associado disponível em nosso site: 

http://www.casalarluzdocaminho.org 

No dia 15 de maio de 2016, aconteceu a 3ª Macarronada do Bem, promovida pela 
Casa Lar Luz do Caminho, na Associação Funcionários Tesouro do Estado de Santa Catari-
na (AFTESC) no Santinho. O evento reuniu mais de 300 pessoas e teve como objetivo prin-
cipal arrecadar fundos para dar continuidade às atividades da entidade que atende crian-
ças de zero a cinco anos de idade, que necessitam do acolhimento institucional, segundo 
determinação judicial. 

 Neuza dos Passos Santos, diretora de eventos da Casa Lar, destaca a importância da 
participação das pessoas e afirma que essas ações beneficentes são uma forma de divulgar 
o trabalho da instituição e também confraternizar com toda a comunidade. 

Agradecemos a participação e colaboração de todos os voluntários envolvidos para que 
este evento fosse um sucesso. Assim como a presença de todos os convidados em mais 
um evento beneficente em prol da Casa Lar Luz do Caminho.  
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No dia 19 de maio a Casa Lar Luz do Caminho promoveu um en-

contro entre as voluntárias dos Projetos Hora de Brincar, Hora da Leitura 

e Alimento com Carinho, com o intuito de promover maior aproximação 

das voluntárias entre si e destas com a Casa Lar e assim facilitar nossa 

comunicação, troca de experiências, aprendizados, o compartilhar de 

dúvidas e sugestões. 

Facilitado pela psicóloga Clara d’Almeida e pela estagiária de servi-

ço social Bárbara Conde, inicialmente foi proposto uma roda de apresen-

tação através de brinquedos, onde cada participante dizia quem é, algu-

mas razões para se estar ali, quais suas brincadeiras preferidas na infân-

cia e o que gostava de propor atualmente para às crianças. Seguiu-se 

uma roda de discussão sobre a importância do Brincar e a aplicação da 

Metodologia Pikler, onde cada voluntária pode expor um pouco da sua 

vivência, numa troca rica entre todas. 

      Finalizamos o encontro com o conto tibetano “O Pintor do Céu”, uma histó-

ria que nos encanta sobre a beleza de cada criança e por fim, fizemos um 

lanche em conjunto.  

       Segundo a psicóloga Clara d’Almeida “O momento foi muito produtivo e 
esperamos manter uma rotina nestes encontros, podendo assim cada vez 
aperfeiçoar mais esta vivência, o contato com nossos colaboradores e princi-
palmente o cuidar das crianças.” 

 

       Mais que tudo, agradecemos a presença, empenho e compromisso das 

voluntárias! Uma salva de palmas para elas!  

 Clara d’Almeida - Psicóloga da Casa Lar Luz do Caminho  

No último dia 18 de maio de 2016, a Casa Lar Luz do Caminho foi con-

vidada a receber mais de 100Kg de alimentos não perecíeis, que foram 

arrecadados através de uma gincana sócio esportiva realizada pelos alu-

nos do Colégio Santa Terezinha, por intermédio da iniciativa do professor 

de educação física Cavanha. 

 

Estes alimentos chegaram até a nossa instituição através de um gesto 

solidário e de companheirismo de quem também atua nesta área social, 

Karin Gassner que pertence a instituição ASAS – Ações Sociais localizada 

em Canasvieiras, dividiu parte dos alimentos que lhes seriam repassados 

integralmente para que também fossemos agraciados com estas doações. 

 

Estamos gratos por esta oportunidade que nos foi dada e pelas doa-

ções recebidas, faremos com que este gesto feito pelo ASAS, seja copiado 

não somente pela nossa instituição, mas por muitas outras que também 

atuam na causa social, pois “unir-se é um bom começo, manter a união é 

um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória.” Henry Ford. 

 

Ana Adélia – Coordenadora Institucional da Casa Lar Luz do Caminho.  

http://www.facebook.com/designeratualgrafica

