
 
 INFORMATIVO 

FuNdAdA eM 22 de MAIO de 2010 
Nº 38, Ano 6 Maio de 2017 

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 
 

EMPRESA SOLIDÁRIA :  Alecrim Espaço Terapêutico  O Alecrim Espaço Terapêutico é um espaço coletivo terapêutico, cultural e artístico, idealizado pela psicóloga Janaina Leopardi, com sede nas proximidades da UFSC.  Dentre suas atividades são realizados eventos para arrecadação de doações que são destinadas para Entidades Filantrópicas. Um deles foi a 2ª Cura Solidária em parceria com o Guia da Alma– Edição de Outono: um evento que reuniu pessoas para compartilhar o amor e celebrar as energias de luz e cura do Universo. Com a ajuda de terapeutas e participantes foi arrecadado 570 reais e cerca de 50kg de alimento. Toda esta quantia foi dividida entre duas ONGs, que têm como missão acolher e cuidar de crianças carentes, sendo que, a CASA LAR LUZ DO CAMINHO foi uma das escolhidas. Além, de sempre atuante presença com as mais diversas doações.  Agradecemos imensamente o apoio,  carinho e atenção com nossas crianças. Para mais informações acesse: https://www.alecrimespacoterapeutico.com.br  

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.  

Bingo Julino da Casa Lar Luz do Caminho 
Data: 08/07/2017 

Horário: das 16h às 22h 
Local: AFTESC – Associação dos Funcionários do 

Tesouro do Estado de Santa Catarina  
Rua Vereador Onildo Lemos, 435 - Ingleses / 

Santinho, Florianópolis - SC 
Valor da cartela: R$10,00 

Além do bingo teremos sorteios de muitos brindes, assim 
como o nosso tradicional Bazar,  apresentação artística e 

muitas comidas típicas juninas. Teremos diversas 
atividades pra criar um clima descontraído para todas 

idades e muita diversão.  
Traga seus amigos, sua família e venha curtir! 
A entrada será gratuita e as cartelas já estão a 

venda, podem ser adquiridas através dos telefones:     
(48) 3206-9519  (48) 99632-4260  (48) 98447-7176   (48) 98861-9887  

Tem novidades por aí.  
Confira nosso cronograma de eventos: 

 

 27/05 – 25° Curso Princípios da Metodologia Pikler 
 27/05 - Bazar 
 03/06 – Mutirão 
 08/07 – Bingo Julino 
 13/08— Feijoada da Casa Lar Luz do Caminho 
 28 e 29/10 – Festival da Primavera Luz do Caminho 



 
Desde sua fundação, em Maio de 2010, a Casa Lar Luz do Caminho assumiu a 
importante missão de acolher crianças de 0 a 5 anos de idade de ambos os sexos 
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 incondicional ao próximo. De lá 
para cá tivemos um crescimento considerável e reconhecimento de nosso trabalho 
através dos prêmios recebidos. E boa parte disso devemos a vocês, funcionários, 
diretoria, associados, parceiros, voluntários e todos os envolvidos nesta mesma 
causa social.  

Portanto é com prazer que anunciamos que a partir de agora a Casa Lar Luz do Caminho passará a usar sua nova logo 
marca. Acreditamos que nossa missão continua buscando sempre o crescimento e desenvolvimento de todos.  

Fim de semana de Mutirão e Dedetização 
Uma das nossas prioridades é o zelo e 

cuidado com a Instituição. Pensando nisso, 
no dia 22/04/2017 às 9h, pela VexCon 
Controle e Pragas Urbanas  ocorreu a 
dedetização na casa e limpeza das caixas 
d’água. Agradecemos a todos os 
colaboradores da Casa que ajudaram 
nessa atividade.  

No dia 06 de maio de 2017, das 08h às 
17h, lindo dia de sol, aconteceu nas 
dependências da Instituição o nosso 
mutirão. Com um intuito de renovação e 
visando o asseio e conservação para 
proporcionar um local melhor para as 
crianças, a ação contou com o apoio de 
voluntários, colaboradores, profissionais do 
ramo e diretores. O empenho de todos 
resultou em uma faxina geral, pintura, 
assentamento de piso, pequenos reparos 
na estrutura, dentre outros. A instituição 
externa sua gratidão para com todos que 
fizeram deste evento um grande sucesso!! 
Continuamos precisando de ajuda para 
pequenos reparos na parte elétrica, 
hidráulica, colocação de forro pvc... Entre 
em contato conosco e seja um voluntário.   
Desde já, convidamos para o próximo 
mutirão previsto para o dia 03/06/2017. 

“A UNIÃO FAZ A FORÇA" 
CASA LAR LUZ DO CAMINHO oferece o 25º curso de formação 

PRINCÍPIO DA METODOLOGIA PIKLER. 
  Data: 27 de maio de 2017 

Horário: das 9h 18h  
Local: Casa Lar Luz do Caminho 

Investimento: R$20,00 a inscrição e R$15,00 de almoço (opcional). 
 
   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.  
Inscrição abertas no site:  

https://www.casalarluzdocaminho.org/ 
Após preenchida enviar o comprovante de pagamento para o  

e-mail : casalarluzdocaminho@gmail.com 

JB Comunicação Visual  Endereço: Trav. Olindina Vieira dos Santos, 131  Vargem Grande, Florianópolis - SC  Contato: (48) 3369-1727  (48) 3369-0101  jbluminosos@gmail.com   


