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Confira nosso cronograma :

DEZEMBRO  2019 

30/11  -  c a f é  a r t e  e  a r t e s a n a t o  

02/12  -  Lançamento livro  

18/12  -  f e s t a  d e  n a t a l  
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F I Q U E  P O R  D E N T R O  DAS  N O V I DAD E S  

   Sobre nova direção com Frutas e verduras bem fresquinhas. Seus valores são 
 um atendimento de excelência para seus clientes, alem de produtos de frescos e de qualidade, atendimento aos
clientes é o grande diferencial. A empresa é parceira e doadora da Casa Lar à mais de 3 anos. 
Localizado na Rod. João Gualberto Soares, 551 - Ingleses.  Venha conferir! 

Empresa Parceira: Sacolão de Frutas Família

A pediatra e escritora Ana Lúcia Schmidt Tirloni lança o seu quarto livro infantil, “Um Amor de Cãozinho”, ilustrado por
Kelen da Silva Coelho, no dia 2 de dezembro, às 17h30, no Centro Educacional Menino Jesus, em Florianópolis. Assim
como fez com as obras anteriores, ela doará a arrecadação da venda dos exemplares à Casa Lar Luz do Caminho,
entidade que acolhe crianças em situação de risco e onde ela as atende voluntariamente desde a fundação da entidade,
em 2010. Com 12 páginas, o livro custa R$ 20 e também pode ser adquirido pelo site: 

Médica lança o seu quarto livro infantil com renda revertida à Casa Lar Luz do Caminho

www.casalarluzdocaminho.org

A manutenção de uma Organização da Sociedade Civil é uma atividade que exige
esforço, empenho e muita criatividade. A Entidade custa entre R$50.000,00 e
R$60.000,00 mensais e apenas 18% vem de convênio municipal. Em 2016, com a
ajudar do Curso de Administração Pública da Udesc, na pessoa da Aghata Gonçalves,
professora da disciplina de Administração do Terceiro Setor, e do ICom - Instituto
Comunidade de Florianópolis, a Casa Lar Luz do Caminho construiu seu Planejamento
Estratégico, cuja meta, a médio prazo, é a obtenção de sua autonomia financeira. Foi
neste momento que a transformação do brechó, realizado esporadicamente, passou a
ser permanente e que em 08 de novembro de 2018 foi inaugurado o Ateliê de Arte,
Costura e Artesanato. O próximo esforço vai na direção da criação da Padaria e Café
Pão de Amor, que será inaugurada em 2020. O Brechó do Amor, hoje consolidado, é
responsável por quase 20% das receitas da Casa Lar Luz do Caminho.
O Ateliê de Arte, Costura e Artesanato, com 21 artesãs, tem uma produção de alta
qualidade, feita com muito amor, mas ainda tem dificuldades de vender seus produtos,
por falta de voluntários para a atividade. É por essa razão que em 30 de novembro
último realizamos o Segundo Café, Arte e Artesanato, evento que serviu não só para
comemorar o primeiro aniversário do Ateliê de Arte, Costura e Artesanato, mas também
para expor e vender sua produção. Foi um grande sucesso!!! Todos puderam comprar
seus presentes de Natal, saborear um variado e delicioso café com buffet de doces e
salgadas e passar um final de tarde muito agradável, numa atmosfera de paz e
harmonia, num encontro de almas comprometidas com as Crianças e Adolescentes que
moram na Casa Lar Luz do Caminho. 

ateliê, arte & artesanato  

O Ateliê de Arte, Costura e Artesanato aceita doações de material prima para o artesanato, assim como maquinas e outros equipamentos e está aberto a
receber mais voluntárias para a produção do artesanato, como para ajudar a vender a produção. Contatos (48) 9.9626-5458.



No mês de novembro as crianças foram convidadas a participar de uma tarde recreativa no Colégio
Catarinense. Convidadas pelos professores Rodrigo Passos, Graziela Santos, Carla Hofstäter, Maria
Alice Corrêa e Lucimar Mondini Polli, estudantes da pós em Cidadania Global pela Faje – Faculdade
Jesuíta. A Casa Lar Luz do Caminho foi objeto de estudo para mostrar que resoluções locais podem
ser modelo para problemas globais. Através deste estudo, inovações como o projeto Motor-baby da
Casa Lar, planejado especialmente para o conforto e deslocamento das crianças, e a utilização do
berço coletivo, uma solução acolhedora para o cuidado de crianças filhas de dependentes químicos
que passam por crises de abstinência logo após o nascimento, podem ser replicadas em qualquer
lugar do mundo. Somos um modelo inspirador!  Gratidão aos professores, assim como aos
voluntários que tornaram esse passeio possível.

O projeto hora da leitura recebeu duas apresentações do projeto
“domingo é dia de teatro”. Tivemos a presença dos artistas Felícia
Fleck e Luís Holl, a contação de história e interação musical com
cantigas infantis. Nosso muito obrigado! As crianças amaram.

A Formação Continuada da Casa Lar luz do Caminho contou com a presença da ex-
cuidadora Sandra Nicolau ministrando o Curso de Shantala para bebês. “Trabalhando com
as mãos e o coração”, esta foi a mensagem deixada por Sandra para as novas cuidadoras
que receberam o curso. Nossa gratidão pela sabedoria e conhecimento transmitido.

Agradecemos ao Barco Barba Negra que
oportunizou um dia inesquecível com muita
magia e diversão para osnossos acolhidos.
O barco os levou até a Ilha de Anhatomirim,
onde puderam conhecer um cenário
histórico e muita beleza natural.

        Agradecemos a Cirurgiã-dentista
Kenya Reis Canella pela assistência
dada as crianças da Casa Lar Luz do
Caminho. Um sorriso bem cuidado faz
toda a diferença. Gratidão pela
disponibilidade em visitar-nos. 

tarde recreativa no colégio catarinense 

formação continuada Curso de Shantala para bebês

projeto hora da leitura

passeio higiêne bucal


