
No domingo dia 07 de agosto, foi realizada a 3° Feijoada da Casa Lar Luz do 
Caminho, que mais uma vez foi um sucesso. Tivemos a participação de quase 
300 pessoas prestigiando este evento.  

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para os projetos desenvolvidos 
nesta instituição, uma associação de caráter filantrópico, voltada para a 
assistência social e tendo como objetivo, acolher crianças de ambos os sexos de 
zero a cinco anos de idade, que tenha seus direitos violados necessitariam de 
acolhimento institucional, segundo determinação judicial.   

Todo o evento foi realizado através do empenho e dedicação de uma equipe 
de voluntários e com os patrocínios e parcerias de várias empresas, assim como 
as doações de pessoas físicas.  

Agradecemos a todos os presentes que apóiam o projeto e participaram do 
almoço, como também agradecemos a todos os voluntários pela excelente 
organização. Muito obrigada e até o próximo evento no dia 20 de novembro!  
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EMPRESA SOLIDÁRIA :  

 
Em julho de 2016 fez um ano que a Casa Lar Luz do Caminho e Carla Marques Consultoria e Gestão Empresarial, 

estabeleceram uma grande parceria com o objetivo da primeira prestar serviço dativo de desenvolvimento estratégico na 
área de gestão, apoio permanente a diretoria da Casa Lar na criação, desenvolvimento e implantação do Desenvolvimento 
Estratégia Empresarial, assim como Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial, na avaliação permanente 
dos colaboradores, criação e desenvolvimento das descrições de cargos e responsabilidades, criação das regras e 
procedimentos das áreas de Casa Lar, Desenvolvimento do Planejamento Estratégico para os Recursos Humanos, 
recrutamento e seleção de pessoal, planejamento financeiro e de marketing, identificação das necessidades de 
treinamento, cujo trabalho voluntário da Carla Marques Consultoria e Gestão 
Empresarial e sua Equipe ocorre em jornada de 8 horas mensais presenciais no ambiente 
interno da Casa Lar. 

Essa experiência tem enriquecido a gestão da Casa Lar e melhorado o serviço de 
acolhimento realizado pela instituição. Hoje somos melhor graças a essa parceria muito 
importante! Carla Marques Consultoria e Gestão Empresarial ainda colaboradora da Casa 
Lar Luz do Caminho em outras frentes, como nos patrocínios dos eventos por nós realizados. 

Neste mês em que é comemorado no mundo todo o trabalho voluntário registramos nosso 
muito obrigado a Carla Marques Consultoria e Gestão Empresarial.  
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O Projeto Colorir tem como objetivo revitalizar os espaços de áreas comuns da Casa Lar Luz do Caminho,    
proporcionando um ambiente mais aconchegante e lúdico para as crianças acolhidas, este projeto surgiu de uma intenção 
pessoal de ajudar alguns abrigos e criar uma corrente do bem, onde os pequenos gestos, detalhes e doações possam ser 
customizados e possam ser significantes no dia a dia do abrigo.  

Você pode ajudar com a doação de alguns materiais que você não usa mais e que esteja em bom estado:                          
garrafas pet, gliter, tintas, tapete, almofadas, tecidos, prateleiras, materiais pedagógicos, fantoches, etc. Caso 
tenham alguns dos materiais que possam doar, agradecemos de coração.  

A Casa Lar Luz do Caminho junto a outras instituições de 
acolhimento tiveram seus pedidos atendidos através de 
doações feitas pelo grupo Herbalife no dia 25 de julho de 2016. 

Estas doações somente foram possíveis, devido a ação 
social que é realizada em um evento chamado 
MiniExtravaganza organizado pelo grupo, que ocorre a cada 06 
meses, sendo que a  arrecadação de doações espontânea é 
feita nos dois dias de duração deste evento. 

O evento sempre ocorre em regiões diferentes e devido a 
esta dinâmica que faz com que diversas instituições sejam 
agraciadas com este tipo de doações, pois cada líder 
representante da região tem a responsabilidade de indicar as 
entidades e  para praticar o bem! 

Agradecemos pelas doações recebidas de 1 Bebedouro 
Elétrico e 01 Forno Elétrico, as crianças e toda a equipe da 
Casa Lar Luz do Caminho agradecem. 

 

Ser voluntário não tem idade... é a criança, o jovem, o 
adulto e o idoso que, devido ao seu estado de espírito, 

dedica parte do seu tempo, sem remuneração, por gestos 
e atitudes de carinho e dedicação ao outro.  

Nos conceitos de voluntário, encontra-se a principal 
motivação para o exercício do voluntariado: a satisfação! 

Temos aqui dois exemplos de voluntários: o Davih de 
apenas 8 anos de idade que lê para as crianças da Casa 
Lar Luz do Caminho e a nossa querida voluntária Dona 
Irene que recentemente completou 89 anos de vida, ela vai 
à Casa Lar uma vez por semana para passar as roupas 
das crianças acolhidas. Carinhosamente queremos 
agradecer por você fazer parte dessa equipe e por 
contagiar a todos com seu carisma e bom humor. Poder 
contar com a sua ajuda e presença é uma honra. Parabéns 
por seus 89 anos e por ser uma pessoa maravilhosa. Da 

mesma forma agradecemos a todos os voluntários da Casa Lar Luz do Caminho pela sua dedicação, colaboração, amor e 
carinho com que vem fazendo pelas as nossas crianças. No dia 24 de setembro teremos novo curso para voluntários.  

“Convidamos você, que tem vontade de ser voluntário, a fazer parte deste mundo solidário. Nós voluntários 
acreditamos estar indo beneficiar alguém, mas na verdade somos nós os beneficiados, pois na lógica da vida 

dividir é aumentar”.  

Mas uma vez nossas crianças foram 
visitar a Dra. Aline Mafro. A Casa Lar 
Luz do Caminho está de parabéns, 
em especial as cuidadoras. O mérito 
é delas, pois os dentinhos dos 
nossos acolhidos estão muito bem 
c u i d a d o s .  G o s t a r í a m o s  d e  
agradecer mas uma vez a Dra. Aline 
por atender com tanto amor e 
carinho as nossas crianças.  
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