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EMPRESA SOLIDÁRIA : FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL – FBB  
 No mês de dezembro de 2016, fomos contemplados em um Edital da Fundação Banco do 
Brasil – FBB com o projeto chamado “Energias Renováveis – Cuidando da Infância para o 
Futuro do Planeta”, 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. Agora, além de economizarmos na nossa conta de energia, 
também estamos colaborando para ajudar o meio ambiente, pois ela não produz resíduos poluentes. 

No dia 14 de fevereiro, às 19h, no auditório da Casa Lar Luz do Caminho, foi realizada uma solenidade para 
assinatura do respectivo Convênio. 

Estiveram presentes: o Presidente da Casa – Maurício Aurélio dos Santos; Tatiane Pereira - Vice Presidente 
e representante da Casa neste Projeto; Membros da Diretoria da Casa; Membros do Conselho Fiscal da Casa; 
Voluntários; Horácio Andrade – funcionário e representante do Banco do Brasil neste Convênio; Felipe 
Tawerney Fávero Zanella – Superintendente Regional do Banco do Brasil – região Florianópolis e 
representantes da empresa Engie, executora do projeto, Rodrigo Kimura – Diretor de Operações juntamente 
com Fabiano Ávila - Assessor de Imprensa. A empresa Engie Solar, 
antiga Tractebel, fundada em 1998, com sede em Florianópolis, 
atua na implantação e operação de usinas geradoras de 
eletricidade e é nossa parceira de longa data. Foi a doadora dos 
dois containers, onde se encontram instaladas a sala da Equipe 
Técnica e a sala do Presidente da Casa, dos móveis internos do 
nosso Motorbaby – van equipada para transportar nossas crianças, 
com cadeirinhas, fraldário, pia, armários, local para microondas, e, 
também, contribui através de doações para a nossa Casa através 
do FIA – Fundo da Infância e Adolescência. 

A Casa Lar Luz do Caminho irá promover mais um 
evento em prol da instituição localizada no bairro Ingleses 
em Florianópolis, com o intuito de arrecadar fundos para 
suprir os custos no acolhimento de crianças de 0 à 5 anos 
de idade que tenham seus direitos violados, para delas 
cuidar integralmente e promover suas potencialidades 
psicológicas, físicas e sociais a partir dos princípios da 
humildade e da caridade, sob os influxos do amor incon-
dicional ao próximo.  

O Almoço Solidário da Casa Lar Luz do Caminho 
será preparado com muito carinho e com uma diversida-
de de pratos para você experimentar, além das deliciosas 
sobremesas.  

O evento acontecerá no dia 26 de março, à partir 
das 12h, na Associação dos Funcionários do Tesouro 
do Estado de Santa Catarina (AFTESC) no Santinho -  
Florianópolis.  

O valor do convite é de R$ 30,00 e já estão a venda, 
podem ser adquiridos através dos telefones: (48) 3206-9519  

(48) 99632-4260  - (48) 98447-7176  - (48) 98861-9887  



A CASA LAR LUZ DO CAMINHO oferece o 23º curso de formação PRINCÍPIO DA METODOLOGIA PIKLER. 
 

 Este curso é pré requisito para atuar como volun-tário ou funcionário da Casa Lar Luz do Caminho.  Data: 07 e 09 de março de 2017 
Horário: das 18:30 às 22 horas  

Local: Casa Lar Luz do Caminho 
 

Com o curso o candidato ao trabalho voluntário já poderá iniciar o trabalho no projeto que ele se vincu-lar no final do curso. Interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível em nosso site: www.casalarluzdocaminho.org  e enviar para o          

    TELHADO DA PRACINHA 
No mês de janeiro, finalizamos a construção de um telhado de poli-

carbonato transparente na pracinha das crianças. A obra foi fruto de re-
cursos provenientes de um edital da 
7° Vara Federal, no qual fomos con-templados. Esta obra é muito útil, 
pois, em dias chuvosos, nossas cri-
anças brincam somente dentro da Casa. Agora, após a obra concluí-
da, as crianças podem brincar na pracinha mesmo nos dias de chuva, 
tendo um espaço a mais para se 

No dia 08 de janeiro de 2017 recebemos o Casal Fabrício e Andressa, para participarem do nosso novo projeto Almoço de domingo, que tem como objetivo realizar almoços diferentes no domingo para 
as crianças acolhidas, os almoços serão preparados pelos voluntários e seus familiares junto com as crianças da Casa. A principal intenção do projeto é que as crianças participem de todo o processo do 
almoço, por exemplo: ajudarem a lavar a salada, levar os pratos para mesa, ajudar a fazer a massa, a 
sobremesa, conversar com os voluntários e até experimentar as comidas. Procedimentos tão comuns na nossa casa e na nossa realidade, no entanto as crianças não participam desse ritual na hora do al-
moço, perdendo a melhor parte de preparar um almoço. 

 Os voluntários trazem o cardápio que gostariam de realizar com as crianças, os alimentos necessá-rios (aqueles que a Casa não possui), fazem toda preparação dos alimentos, junto com as crianças, e 
depois organizam a cozinha.   É um momento muito especial para todos, principalmente para as 
crianças, dando oportunidade de elas conviverem e participarem desse 
momento tão familiar, pois normalmente é na cozinha que as famílias se reúnem para preparar, almoçar e conversar.  
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comunicacaosocialcasalar@gmail.com  


