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 15/09/2018— 30° Curso Metodologia Pikler  

 06/10/2018— Mutirão da Casa Lar Luz do Caminho 

 11/11/2018— Evento de Massas e Molhos Beneficente  

 

 
 

Iniciamos a parceria com o supermercado Fort Atacadista.  
Teremos apoio com a Campanha do Troco Solidário Fort Atacadista.  
Para ajudar é fácil:  
No ato das compras destinar qualquer valor a partir de R$ 0,01.  
O Fort acredita que por meio de ações que desenvolvam a 

sociedade em curto e em médio prazo podem transformar o mundo 
em um lugar melhor. 

Florianópolis | SC | Fort Atacadista 110 - Endereço: Rodovia José 
Carlos Daux | 9580 | Próximo ao Pedágio - Santo Antônio de Lisboa 

Durante todo o mês de setembro 
Jurerê Internacional promove a 
tradicional Campanha de Arrecadação 
de Brinquedos, que acontece todos os 
anos em comemoração ao Dia das 
Crianças. As doações de itens novos e 
usados (em bom estado) podem ser 
depositadas em caixas coletoras 
localizadas em cinco pontos espalhados 
pelo Open Resort:  

 Jurerê Open Shopping 

 Jurerê Beach Village 

 IL Campanario Villaggio Resort 

 Jurerê Sports Center 

 Esportivo de Jurerê Internacional  

 Colégio Vila Olímpia.  

 

Os brinquedos vão ser 
entregues na Casa Lar Luz 
do Caminho, que atende 
atualmente 11 crianças de 
zero a sete anos, que 
tiveram seus direitos 
violados, seja por abuso ou 
abandono. A instituição, que 
fica no bairro Ingleses, 
promove o serviço de 
acolhimento institucional, 
com atendimento 24 horas. 

No local as crianças 
participam de diversas 
atividades lúdicas, além de 
receber atendimentos nas áreas de 
educação, saúde e alimentação. São 
servidas em média 50 refeições por dia. 
A Casa conta com trabalho e apoio de 
diversos profissionais e voluntários. 

 

Campanha do Brinquedo Jurerê 
Internacional 

Data: de 1º a 30 de setembro 
 

 
Empresa Solidária:  Mercado Colina 
 
Nesse mês nossa homenagem especial é para o 

Mercado Colina e para sua proprietária Karen Cristiane 
da Silva Gonçalves. Mercado Colina colabora 
mensalmente com frutas e verduras fresquinhas, dessa 
forma, contribuindo na saúde e a alimentação saudável 
das nossas crianças. Gratidão!  

Local: Rua Dom João Becker, 186  
Telefone de contato: (48) 3269-1676 

 

 

 

                                                                                                            
Confira nosso cronograma de eventos: 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Rua+Dom+Jo%C3%A3o+Becker,+186&entry=gmail&source=g


 

 

O Sicredi é uma instituição financeira 
cooperativa comprometida com o 

crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões 
onde atua. Todo mundo sabe que boas ações fazem a diferença.  

O Sicred i  busca 
beneficiar entidades de 
caráter social e a Casa 
Lar Luz do Caminho foi 
a beneficiada. Esse foi o 
registro da doação 
SICREDI, entregue em 
mãos pelo gerente 
Alencar Humberto de 
Souza, para apoiar o 
Espaço Autonomia.  

A professora Clariana é voluntária e 
desenvolve a atividade laboral para 
voluntários e colaboradores da Casa Lar 
Luz do Caminho.  

As aulas de yoga acontecem todas as 
sextas—feiras às 16:00h no auditório da 
Casa Lar Luz do Caminho.  

No Yoga os exercícios são simples e 
podem ser modificado para diferentes níveis 
e capacidades de habilidade. 

São vários os benefícios do Yoga :  

 Melhora a concentração, as habilidades 
e capacidade de multitarefa.  

 Previne doenças relacionadas com o 
stress e absentismo.  

 Melhora a atenção, produtividade, 
promove o bem-estar e tranquilidade   

 Alivia a cabeça, pescoço e dores nas 
costas, insônia, pressão alta e lesões 
relacionadas ao trabalho de movimento 
repetitivo.  

Promover nos colaboradores uma paz 
interior e um equilíbrio perfeito entre corpo e 
mente, o Yoga pode de fato fortalecer um 
clima organizacional tranquilo e de 
interajuda, contribuindo para o sucesso do 
grupo. 

Além de proporcionar mais energia e 
simultaneamente relaxamento, o Yoga 
melhora o humor, tornando as pessoas 
mais felizes e satisfeitas.  

Sentimento fundamental para o trabalho 
voluntário ! 

  

No dia 27 de agosto a Dra. 
D a n i e l l e  L a c e r d a 
Odontopediatra, visitou a Casa 
Lar  e realizou a orientação 
sobre saúde e higiene bucal de 
bebês e maiores,  para as 
cuidadoras e ensinou a 
escovação para as crianças.  
Além disso fez a doação de 
produtos de higiene bucal.  
Muito obrigada pelo cuidado e 
atenção com  as crianças.  

Telefone (48) 99959 4553 
www.dradaniellelacerda.com.br 

A Casa Lar Luz do Caminho convida a todos a 
participarem dos mutirões que acontecem todos os 
primeiros sábados de cada mês.  
Colabore com a causa e ajude na manutenção do lar 
das crianças, toda ajuda é sempre bem vinda.  

O próximo Mutirão já está marcado para dia 06 de 
Outubro. Venha participar! 

No dia 15 de setembro a Casa Lar Luz do Caminho realizou mais 
um curso ministrado pelo Prof. Dr. Maurício Aurélio dos Santos.  

O curso apresenta 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. 


