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RAZÃO SOCIAL: CASA LAR LUZ DO CAMINHO 
CNPJ: 12.187.675/0001-70 
TELEFONES:  (048) 3206-9519 /  (048) 98805-1644  
EMAIL: CASALARLUZDOCAMINHO@CASALARLUZDOCAMINHO.ORG 
 

Confira nosso cronograma :

25/05 - mutirão 

16/06 - Evento feijoada

 

17/08 -  CURSO METODOLOGIA PIKLER

08/09 -  EVENTO DE MASSAS E MOLHOS

FACEBOOK: /CASALARLUZDOCAMINHO 
SITE: WWW.CASALARLUZDOCAMINHO.ORG         
      WWW.CASALAR.ORG
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING: 
       MONIQUE CRISTINA GELSLEUCHTER 
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A Casa Lar Luz do Caminho em 08 de novembro de 2018 iniciou a
Oficina de Costura e Artesanato, contando com o apoio de

doadores e com as artesãs voluntárias.
Venha contribuir também com este trabalho voluntário, precisamos
de artesãs voluntárias. Quer participar? Entre em contato:  (048)

3206-9519 ou (048) 99626-5458
Endereço: Serv. Água Marinha,88 Ingleses—Florianópolis

 
 A fim de divulgar os trabalhos desenvolvidos, no dia 11/05,
véspera do dia das mães, realizamos o evento, "Café, Arte e
Artesanato". Neste evento tivemos a inauguração do espaço

permanente para vendas dos produtos confeccionados por nossas
artesãs e além de prestigiar o trabalho voluntário pudemos tomar
um delicioso Café com diversos produtos deliciosos doados por
vários voluntários da Casa Lar Luz do Caminho. Agradecemos o

apoio e contribuição de todos os envolvidos. 
 

café, arte     artesanato&

Empresa Solidária: PC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO
A muito tempo, a empresa é parceira da Casa Lar Luz do Caminho  e contribui com seus serviços.
Sempre fez toda a instalação e manutenção da parte elétrica e neste mês fez toda a instalação
elétrica dos quatro  contêineres da Casa Lar. Agradecemos o apoio e parceria. Gratidão!
 

divulgação dos artesanatos da casa lar no Congresso de Nutrição

No dia 18 de maio a vice presidente da Casa Lar, Maria Lucia, a Presidente de honra Dona Irene
e as voluntárias da Casa Lar, estiveram presentes no II Congresso Sul Brasileiro de Nutrição

Funcional realizado no Centro Sul. Neste evento fizeram a divulgação dos artesanatos da Casa
Lar. Além das palestras os participantes puderam prestigiar a Feira de Exposição de diversos

produtos da Nutrição e artigos de artesanatos. 
Agradecemos as nossas artesãs pelo lindo trabalho voluntario desenvolvido. 

Quer ser um voluntário? 
Entre em contato com a Casa Lar Luz do Caminho e saiba como ajudar

(048) 3206-9519 ou (048) 99626-5458
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feijoada beneficente 16 de junho 

Não perca mais um evento beneficente da Casa Lar Luz
do Caminho, no dia 16 de Junho, DOMINGO a partir das

12:30 horas no Vila Futebol Clube. 
Serv. Manoel Oleiro dos Santos, 106 - Ingleses.

Venha participar de mais este evento, traga seus amigos
e sua família e venha almoçar uma deliciosa feijoada

preparada com muito carinho.
Garanta  já o seu ingresso. Eles estarão sendo vendidos

pelos voluntários ou na Casa Lar Luz do Caminho  ao
preço de R$ 40,00 por pessoa antecipados.

mutirão da casa lar luz do caminho

Aqui na nossa Casa, sempre precisamos de ajuda nos afazeres domésticos,
pequenas reparações e manutenção da Casa Lar é por isso que nós

organizamos sempre no último sábado de cada mês para receber pessoas
que se dispõe a nos ajudar em nossos mutirões.

São feitos muitos trabalhos, como limpeza, organização, reparos,
construções, ajuda com na cozinha e para quem fez o curso de voluntários

ainda podem ajudar cuidando das crianças.
No dia 27 de abril, tivemos o registro deste envolvimento dos nossos

voluntários. Venha participar conosco, lembre-se sempre no ultimo sábado
do mês das 09:00 às 17:00hs. Pode chegar a hora que der e fica até a hora
que puder. O próximo mutirão será no dia 25 de maio a partir das 9 horas. 

INGRESSOS ANTECIPADOS:  R$ 40,00 POR PESSOA 
(048) 3206-9519 OU (048) 99626-5458

buscamos parceria de clínicas e dentistas 

Estamos buscando parcerias  com
clínicas ou dentistas

para atendimento voluntário na
especialidade de profilaxia e

aparelho ortodôntico. 
 O atendimento será para duas

crianças acolhidas: um menino de 
 14 anos e uma menina de 10 anos. 

Se você puder ajudar entre em
contato com a Casa Lar Luz do

Caminho.  (048) 3206-9519 


