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EMPRESA SOLIDÁRIA :  Bet’s Hair Design  
 
Este mês de janeiro, a Casa Lar Luz do Caminho vem falar da 
nossa parceira Bet’s Hair Design que, mensalmente, faz o corte 

do cabelo das crianças. No ano de 2014, nossa diretora de 
eventos, que já conhecia os serviços prestados pela empresa, 
fez o convite para que a mesma fosse nossa colaboradora, 
cortando o cabelo das crianças. Desde então, contamos com 
seu trabalho, exercido sempre com muito profissionalismo, 
competência e boa vontade.  
Fica aqui, nosso agradecimento ao Salão Bet’s Hair Design pela parceria e que continuemos todos, 

ainda por muito tempo, abraçando esta causa e cuidando das crianças da Casa Lar Luz do Caminho 

Um caminho de amor sempre pode ajudar alguém!  

Este é um livro escrito pela Drª Ana Lucia Schimidt Tirloni e com ilustrações de Mariana Dacorégio, 
que tem por objetivo auxiliar a chegada dos filhos de coração em suas novas casas. Relata as 
alegrias e oportunidades que a adoção proporcionam. Este livro é uma produção totalmente 
independente e sem patrocínio, toda a renda será destinada à Casa Lar Luz do Caminho. Se você 

quiser contribuir na compra do livro é só entrar em contato.  

O livro custa apenas R$20,00 e pode ser adquirido na Casa Lar ou solicitado pelo e-mail:    
CASALARLUZDOCAMINHO@GMAIL.COM, enviar o comprovante de pagamento e o endereço 

para entrega, com o acréscimo de R$7,00 para entregas pelo correio.  

Se você se interessou, por favor entre em contato e divulgue para quantas pessoas puder. 

Gratidão à Dra. Ana Tirloni, médica pediatra e homeopata voluntária da Casa Lar Luz do Caminho, 
que encontrou mais uma forma de ajudar e a Mariana Dacorégio que bordou e fez toda a ilustração 

do livro com todo carinho.  



Designer Atual 

Gráfica, Com. Visual, Serigrafia, Informática 

3369-0407 / 3369-0700 / 8500-9483 
www.facebook.com/designeratualgrafica 

designeratual@gmail.com 

A CASA LAR LUZ DO CAMINHO oferece o 23º curso de formação PRINCÍPIO DA METODOLOGIA PIKLER. 
 Este curso é pré requisito para atuar como 

voluntário ou funcionário da Casa Lar Luz do 
Caminho.  

 
Data: 07 e 09 de março de 2017 
Horário: das 18:30 às 22 horas  

Local: Casa Lar Luz do Caminho 
 
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.   

Natal Feliz das Crianças da Casa Lar Luz do Caminho.  

A festa de Natal das crianças da Casa Lar foi maravilhosa, nossas crianças aproveitaram de todas as formas, 
pintaram os rostos, pularam no pula-pula, brincaram na piscina de bolinha e interagiram o tempo todo com 
todas as crianças. A Casa ficou cheia de crianças felizes e realizadas. O agradecimento das crianças estava 
no sorriso, no convite para brincar, nos olhos brilhando e nas palavras de afeto. E por isso gostaríamos de 
agradecer a você que apadrinhou as crianças, que arrecadou dinheiro para festa e dedicou um pouco do seu 
tempo para alegrar as crianças. E agradecer em especial todas as pessoas envolvidas na organização da 
festa e a todos os voluntários que estavam presentes e que fizeram a diferença, a nossa equipe maravilhosa 
de cuidadoras que participaram desse momento e que ajudaram em tudo, a todos vocês que trouxeram os 
presentes e que fizeram parte desse momento. 

As crianças da Casa Lar Luz do Caminho estão aproveitando as férias...  

As crianças tiveram uma tarde diferente e muito alegre com os voluntários Fabrício Alves Pereira Filho e 
Andressa Carolina de Angelo participaram do evento junto com Associação de Encontro de Motos.  

As crianças aproveitaram e brincaram muito nos 
brinquedos e tiraram muitas fotos nas motos.  

Obrigados voluntários por proporcionarem esses 
momentos para as crianças.  

 
E você também que ser um voluntário? 

http://www.facebook.com/designeratualgrafica

