
 INFORMATIVO 
Fundada em 22 de Maio de 2010 

Nº 48, Ano 7 Março de 2018 

Razão Social: Casa Lar Luz do Caminho    CNPJ: 12.187.675/0001-70  

Telefones:  (048) 3206-9519 /  (048) 99632-4260  /  (048) 98447-7176  /  (048) 98861-9887  

Email: casalarluzdocaminho@gmail.com Facebook: /casalarluzdocaminho Site:www.casalarluzdocaminho.org 

Diretora de Comunicação e Marketing: Monique Cristina Gelsleuchter  

           Confira nosso cronograma de eventos: 

 25/03/2018 — Galeto Solidário 

 01 à 06/05/2018 — Encontro Beneficente Motorhome Floripa  

 10/06/2018 — Feijoada  

A fim de divulgar o trabalho da Casa Lar e ampliar o 
engajamento da comunidade ao projeto de acolhimento das 
crianças, promovemos o "Galeto Solidário". O evento foi 
realizado no dia 25 de março de 2018 a partir do 12h no 
Oceania Convention Center, no bairro Ingleses em 
Florianópolis.   

O evento contou com a presença de mais de 200 
convidados que vieram prestigiar com seus familiares e 
almoçar um delicioso galeto, com o acompanhamento de 
arroz, farofa e saladas.  

Tivemos a apresentação especial do grupo “Ilha das 
Danças / Aquárius”. Agradecemos por sua parceria e as 
belas apresentações: Pedras Preciosas, Bolero, 
Simultâneas de Cores, Aquarela do Brasil, Samba e 
Morena de Angola. Sempre despertando o encantamento 
pela dança.  

Foi muito divertido registrar os momentos com a LM 
Foto Cabine, que estava disponível para registrar as fotos 
instantâneas de alta qualidade.  

Após o almoço foi delicioso saborear os brownies da 
Browneria de Ratones, que nos apoiou em mais este 
evento. Assim como os mouses, pães e cucas feitos com 
muito carinho pelos voluntários da Casa Lar.  

Não podemos deixar de registrar o nosso 
agradecimento especial ao Oceania Park Hotel & 
Convention Center, por ceder o espaço para a realização 
deste evento beneficente da Casa Lar Luz do Caminho. 

Agradecemos a todos os patrocinadores e parceiros 
neste evento, sem o apoio e colaboração este evento não 
poderia ter sido realizado. Muito obrigada.  

Confira as fotos deste evento em nossas redes sociais 
Facebook: /casalarluzdocaminho  



 

 

Comunicamos com muito orgulho, a inauguração do Brechó do 
Amor no dia 21 de março, com a presença de alguns membros da 
diretoria e demais membros da equipe de coordenação do Bazar.  
Desde o inicio da Casa Lar, buscamos uma maneira para arcar com 
os custos e buscar nossa autonomia financeira. O brechó iniciou no 
auditório da casa, mas como temos um espaço pequeno nunca foi 
possível mantê-lo fixo, mas com a iniciativa e persistência da vice-
presidente Maria Lucia e o apoio da sua equipe de voluntários do 
brechó, que aceitaram o desafio de manter uma loja aberta e a 
generosidade do casal de diretores Paulo e Magda que cederam 
uma sala comercial, assim como o apoio do diretor Ubiratã com a 
doação da placa de identificação, inauguramos o “Brechó do Amor”. 
No brechó você encontra roupas, calçados e acessórios em bom 
estado e a preços populares. Com a venda dos produtos doados, a 
instituição consegue arrecadar um bom valor para manter os 
projetos ativos.    

Horários de funcionamento: De segunda à sexta, das 9h às 12h. - 14h às 17 hs. Sábado: 9 h às 12 hs 
Local: Rodovia Armando Calil Bulos 4898. Sala 03 (em frente à Academia I9) 
Gratidão a todos que direta ou indiretamente ajudaram em mais essa conquista rumo a nossa autonomia financeira. 

INAUGURAÇÃO DO BRECHÓ DO AMOR  

28° CURSO PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA PIKLER 

No dia 17 de março realizamos mais uma edição do curso Princípios da 
Metodologia Pikler.  O curso é oferecido pela casa lar e já está em sua 
28° edição, ministrado pelo professor Dr. Maurício Aurélio dos Santos. 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). Além disso, o espaço é organizado para que o 
bebê possa se movimentar com liberdade desde muito cedo, o que 
proporciona maior autonomia a criança que conquista cada posição por si 
mesma na medida em que é capaz de manter sua postura e melhor 
desenvolvimento motor. Com o curso o candidato ao trabalho voluntário 
já poderá iniciar no projeto que ele se vincular no final do curso. 

O nosso presidente não cansa de multiplicar o que é a                        
"Casa Lar Luz do Caminho". Venha conhecer um  pouco mais da nossa história, acessando o site: www.casalarluzdocaminho.org 

O Tribunal de Justiça promoveu no dia 20 de março a entrega de um automóvel 
em doação para a Casa Lar Luz do Caminho. O diretor-geral administrativo do TJ, 
Rodrigo Peron, foi responsável por entregar as chaves do veículo Fiat Doblo, ano 
2011, ao senhor Maurício Aurélio dos Santos, coordenador da ONG, visivelmente 
satisfeito com a doação. "Este veículo com certeza ajudará o trabalho da nossa 
instituição, que depende apoio de diversos profissionais e voluntários para a 
construção de um futuro melhor às crianças em situação de acolhimento institucional".  

Para sua viabilização econômica e financeira, a Casa Lar conta com contribuições 
de associados e colaboradores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, além da renda 
obtida através de diversos eventos como brechós, festas, vendas de camisetas e 
outros.  Atualmente, a Casa Lar envolve mais de 300 pessoas entre colaboradores e 
voluntários e, desde sua abertura, já realizou mais de 487 atendimentos 
encaminhados pela Vara da Infância e Juventude ou Conselho Tutelar. A demanda 
depende de determinação judicial e pode chegar a 140 atendimentos anuais. O custo 
com o acolhimento de uma criança na instituição é de R$ 4,5 mil por mês, utilizados 
para alimentação, roupas, despesas de manutenção da casa e projetos sociais.  

Agradecemos o reconhecimento do trabalho desenvolvido e pela doação realizada 
a esta instituição, a qual será muito útil para a realização de nossos objetivos sociais.  

TJ DOA AUTOMÓVEL PARA CASA LAR LUZ DO CAMINHO  


