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Tem novidades por aí. 
             Confira nosso cronograma de eventos: 

 03/02/2018—MUTIRÃO 

 15/02/2018—Palestra Marcio Schultz 

 24/03/2018—Curso Princípios da Metodologia Pikler  

 11/03/2018 — Galeto  

 10/06/2018 — Feijoada  

VOCÊ PODE DESTINAR 
PARTE DO SEU IR PARA A 

CASA LAR LUZ DO 
CAMINHO, DESTINANDO 
ATÉ 6% PARA O FIA DE 

FLORIANÓPOLIS. 
 

Leis de incentivo permitem 
abater do IR doações a 
projetos e ONGs. Para os 
interessados em contribuir 
com a Casa Lar através da 
declaração do imposto de 
renda, no ano de 2018, com 
destinação de 3% do 
i m p o s t o  d e v i d o ,  é 
necessário a elaboração da 
mesma até 30/04/2018. 

A doação para o  FIA com 
destinação de 6% do 
imposto devido no IRPF, 
para ter o abatimento, só 
pode ser feita pelos 
contribuintes que optam 
pela declaração completa 
(contribuição que pode ser 
feita mês a mês ou de uma 
só vez até 31 de dezembro 
de 2018) que será destinada 
apenas para o ano de 2019. 

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO, O 
IMPOSTO SOLIDÁRIO É FÁCIL, 

RÁPIDO E FARÁ DIFERENÇA NA 
VIDA DESSAS CRIANÇAS. 

 
A Casa Lar Luz do Caminho 

agradece sua contribuição, e 
empregará este recurso no 

atendimento às crianças 
acolhidas. 



 

 

 

                                             
A Casa Lar realizou sua confraternização de final de ano reunindo todos os funcionários, 
voluntários, diretores e as crianças da Casa Lar Luz do Caminho.  
Foi um dia de confraternizar, agradecer e fortalecer os vínculos entre todos os envolvidos 

por esta mesma causa social. A confraternização iniciou com um delicioso almoço e 
encerrou com um café da tarde.  
Muitos voluntários apadrinharam as crianças e contribuíram com os presentes entregues 

pelo Papai Noel neste dia.  Agradecemos a todos os envolvidos e contribuíram conosco no 
ano de 2017.  

 
 

 
Com o objetivo de angariar renda para ajudar no pagamento das despesas da instituição, 

a Casa Lar Luz do Caminho realiza o Brechó permanente, aberto nas quartas, quintas e 
sextas,  em sua sede, Servidão Água Marinha, 88—Ingleses. Venha conferir as novidades.  
 
ACEITAMOS DOAÇÕES DE: 
Roupas, calçados, móveis, objetos e eletrodomésticos, em bom estado. 
As doações podem ser entregues no horário comercial na área administrativa ou na 
recepção da Casa Lar Luz do Caminho . 

 
  Aqui na nossa Casa, sempre precisamos de ajuda nos afazeres 
domésticos e é por isso que nós organizamos todos os primeiros 
sábados de cada mês mutirões, para receber pessoas que se dispõe 
a nos ajudar. São feitos muitos trabalhos, como limpeza, organização, 
reparos, construções, ajuda com na cozinha e pra quem fez o curso 
de voluntários ainda podem ajudar cuidando das crianças. Venha 
participar conosco.   
O próximo mutirão será no sábado dia: 03/02  das 09:00 as 17:00hs, 

pode chegar a hora que der e fica até a hora que puder. 

Palestra "Conheça as suas 
emoções humanas que mais 
influenciam suas escolhas no 
próximo ano" Palestrante: 
Marcio Schultz - Presidente do 
Instituto Rennove 
 
Evento 2º Galeto Solidário será 
realizado no dia 11/03/2018, a 
partir das 12h. no domingo.    
Os ingressos serão vendidos 
na Casa Lar com nossos 
voluntários, ou através do site 
da Casa Lar no valor de          
R$ 35,00 incluso Galeto, arroz 
farofa e saladas.  

Para mais informações entre 
em contato pelo telefone:   
3206-9619 ou pelo site: 

www.casalarluzdocaminho.org   


