
A Lasanha Solidária será preparada com muito carinho com 
massas caseiras e terá diversos recheios para você experimentar, 
além das deliciosas sobremesas.  

O evento acontecerá no dia 20 de novembro, a partir das 12h, 
na Associação Funcionários Tesouro do Estado de Santa Catarina 
(AFTESC) no Santinho - Florianópolis. 

 Os convites já estão a venda no valor de  R$ 30,00 por pessoa 
e crianças até 6 anos não pagam. Garanta já o seu ingresso em 
um dos nossos pontos de vendas: 

  Casa Lar Luz do Caminho: (48) 3206-9519 - (048) 9632-4260 - 
(048) 8447-7176 - (048) 8861-9887  

 Carla Marques Consultoria - (48) 3365-2033 - 8864-7892 
Rodovia Armando Calil Bulos, 6201/208 Ed. Ingleses Office 
Center - Florianópolis  

 Fine Cabelos e Estética - (48) 3223-1000 
Endereço: R. Rafael Bandeira, 179 - Centro, Florianópolis - SC 

 Grann Imóveis - (48) 3369-9066 
Endereço: Rod. SC 403, 4898 - Sala 01 - Ingleses, Florianópolis. 

 Centro Educacional Universo - (48) 3369-1484 
Endereço: Servidão Prof. Nilson José de Jesus, 91 - Ingleses  
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EMPRESA SOLIDÁRIA :   
 
A Limp Brilho é parceira da Casa Lar Luz do Caminho a aproximadamente três anos, faz a sua contribuição 

com a nossa instituição mensalmente, doando produtos de material de limpeza nos ajudando a manter o 
ambiente das nossas crianças acolhidas, higienizados adequadamente, através da limpeza diária realizada pela 
nossa funcionária com os produtos que recebemos. 

Para nós não significam somente produtos de limpeza, é uma forma de contribuição e carinho para com as 
nossas crianças, pois é de suma importância a higienização do local em que residem mesmo que 
temporariamente, pois somos responsáveis pela saúde das crianças, assim como dar-lhes o conforto e o 
amparo que necessitam.  

A Limp brilho, empresa nacional existente a mais de 15 anos no mercado e que possui uma equipe 
qualificada com profissionais capacitados, tem o compromisso de oferecer aos seus clientes, além da qualidade 
dos seus produtos, um preço justo e competitivo e que conforme o seu próprio slogam diz “produzindo com 
carinho para família brasileira”  e assim, agradecemos todo este carinho recebido todo mês, a parceria desta 
empresa como a Limp Brilho que acredita em nosso trabalho e que possamos cada vez mais contar com 
empresas solidárias, pois como diz a frase de Chico Xavier “Deixe algum sinal de alegria, por onde passes”  

Estão abertas inscrições para a 22° edição do  Curso 
Princípios da Metodologia de Emmi Pikler.  

A aplicação do método Pikler leva em consideração 
três princípios: Autonomia, Motricidade livre e 
Assistência Necessária, Respeito pelo ritmo e 
autonomia da criança. A aplicação do método 
respeitando os princípios tem como resultado crianças 
mais confiantes, alegres e  ativas.  

Para atuar como voluntário ou funcionário na Casa 
Lar Luz do Caminho é necessário fazer este curso, onde 
abordamos a metodologia aplicada por nós.  

Interessados devem preencher a ficha de inscrição 
disponível em nosso site: www.casalarluzdocaminho.org 

e enviar para o e-mail: casalarluzdocaminho@gmail.com 

http://www.casalarluzdocaminho.org/


Designer Atual 

Gráfica, Com. Visual, Serigrafia, Informática 

3369-0407 / 3369-0700 
www.facebook.com/designeratualgrafica 

designeratual@gmail.com 

Graças a ajuda de alguns voluntários e 
funcionários podemos proporcionar as crianças da 
Casa Lar Luz do Caminho, momentos de diversão e 
cultura. São realizados passeios à teatros, para 
prestigiar espetáculos infantis, neste dia foi “Anna e 
Elsa na Floresta”, as crianças ficaram encantadas 
olhinhos vidradas nos personagem e interagiram 
cantando.   

No dia 21 de setembro a cuidadora Sandra Fonseca 
Nicolau da Casa Lar Luz do Caminho facilitou a Oficina de 
Shantala no Complexo Desportivo Aquarius. Duas vagas 
foram cedidas para a Casa, a Assistente Social Samanta 
Botelho e a Psicóloga Clara d’Almeida puderam assim 
participar. 

A Shantala vem sendo cada vez mais popular em todo o 
mundo e cresce a cada dia o número de pesquisas científicas 
que objetivam comprovar seus benefícios, que vão desde o 
alivio de cólicas e melhoras do sistema imunológico, digestório 
e respiratório, até construção e estreitamento de vínculos 
entre o adulto que cuida e o bebê e a possibilidade de 
proporcionar maior consciência corporal.  

Segundo Clara, “Achei a oficina emocionante! Foi um 
momento muito rico de troca, aprendizado e carinho. Fizemos 
dança circular, “trocamos nossos bebês” umas com as outras 
e aprendemos a tocá-los seguindo essa técnica indiana 
milenar. Não só os bebês ganham com a Shantala, o ato de 
oferecer a massagem é tão prazeroso para o adulto, quanto 
imagino que deve ser para o bebê o ato de recebê-la.” 

Para os interessados Sandra, além da Shantala, trabalha 
com Reiki e Ofurô para bebês. Faz atendimentos domiciliares, 
oferece cursos, oficinas individuais e em grupo.  

Atendimento na Clínica do Ser Integral e Espaço Saúde e Beleza, ambas nos Ingleses.  

Contato: (048) 9667.9144 E-mail: sandrafonsecanicolau@gmail.com 

Hora de mais diversão no passeio pela Beira Mar Continente participando do evento, Festival do 
Churrasco, em que foi muito divertido para as crianças. Elas brincaram na cama elástica 
escorregador e brincadeiras no Parque. Agradecemos a todos os voluntários que nos ajudaram a 
proporcionar todos estes momentos para as crianças.  

Quer ser um voluntário ou participar das atividades da Casa Lar Luz do Caminho? Participe do 
curso no dia 19  de novembro, em que abordaremos os Princípios da Metodologia de Emmi Pikler, 
método que aplicamos na Casa Lar Luz do Caminho.  
 

http://www.facebook.com/designeratualgrafica



