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Confira nosso cronograma de eventos: 

 19 e 20/10 — 27° Curso Princípios da Metodologia Pikler 

 04/11 —  Mutirão reparos, pintura e manutenção  

 11/11 —  Dia Nacional da Coleta de Alimentos   

 12/11 —  Almoço Solidário Casa Lar — Local: ACM 

A fim de divulgar o trabalho da 
Casa Lar e ampliar o engajamento da 
com un i dad e  ao  p ro je to  de 
acolhimento das crianças, a Casa Lar 
juntamente com as empresas 
D´Araujo e Alisson Barcellos, 
promovem o evento "Primavera Luz 
do Caminho”  

Almoço de massas e molhos 
preparados por chef´s de buffet´s : 

- Styllus Buffet 
- PortoFino Buffet 
- Rancho Açoriano 
- Soul Cozinha de Festa  
- Luciane Daux e Carol Spengler 
- Delfino 146 
- Aurora Alimentos  
Venda de Bebidas: Cervejas 
Essen Vinhos- Espumantes e Vinhos  

Venda de Doces e Sobremesas:  
- Hotel Maria do Mar - Mousses       
de chocolate e maracujá 
-  Chez Popi - Caixa com doces 
- Mayra Pauli - Caixa com doces 
- Atelier de Doces - bolos  
- Patrícia Goedert - Cupcakes  
 
Atrações: + Conhecidos 
The Voice Brasil - Dan Costa e  
Dudu Filetti 
DJ Jeco Thompson 
DJ Michel Andrade 
DJ Fusko  
Gustavo Lorenzo - POP / MPB 
Annyria Wailer - SOUL/SAMBA  
Beth Ghedin - Música Francesa 
Paulinho da Gaita - ROCK 
Camélia Martins - SAMBA 

Teremos ainda, um espaço com bazar para vendas de produtos novos e 
semi novos, Recreação SESI - com monitores, venda de Fotos - Cabine 
fotográfica, entre outras ações. 

 EMPRESA SOLIDÁRIA: 

 

Agradecemos a empresa 
A C I F - A s s o c i a ç ã o 
Comercial e Industrial de 
Florianópolis  recebemos 
na casa diversas doações 
de materiais de higiene, 
materiais de limpeza, 
materiais de escritório e 
alimentos.  
Localização: R. Emílio 
Blum, 121 - Centro, Florianópolis - SC, 88020-010  

Agradecemos a doação pela instituição SESI/FIESC – Serviço 
Social da Indústria, de diversos produtos de higiene tais como: 

lenços umedecidos e 
pacotes de fraldas e a 
d i s p o n i b i l i z a ç ã o  d o 
empréstimo de cama 
elástica, piscina de bolas 
i n f l áv e is ,  mon tanha 
inflável, play gol com 
monitor.  
Localização: Rodovia 
Admar Gonzaga, 2765, 
KM 2,7 – Bairro ItacorubI  



 

 

O projeto busca realizar as festinhas de 
aniversários das crianças acolhidas. Proporcionando 
um dia especial e fazer com que as crianças 
continuem celebrando sua vida. Este projeto é 
coordenado pela equipe técnica da Casa Lar e é 
executado pelo Grupo Escoteiro do Ar Hercílio Luz, 
que organizam a festinha, desde convites, 
decoração, alimentação, até a limpeza do local após 
a festa. Neste mês o Grupo Escoteiro do Ar Hercílio 
Luz preparou este dia tão especial com muito amor e 
carinho à pedido do aniversariante com o tema 
Homem Aranha. 

Agradecemos mais uma vez a essa equipe maravilhosa que não mede esforços para coordenar este projeto tão importante da casa.  

São atitudes como esta que fazem a diferença! 

 Buscando manter sempre a qualidade do atendimento às 
crianças atendidas na Casa Lar Luz do Caminho, mensalmente 
acontecem as Formações Continuadas para os funcionários da 
casa. Neste mês tivemos palestras com os seguintes temas: 

 Desfralde com Dra. Gisele Vasconcelos 

 Oficina de Meditação com o Mago Vinicius Coelho Rossato 

 Sobre os 5Ss com o Professor Magnus Wailer 

 Parábolas e Reflexões com o Dr. Maurício Aurélio dos Santos  

 

O que é? É uma ação denominada Dia Nacional 
da Coleta de Alimentos que envolve voluntários 
convidam os clientes dos mercados 
participantes a adquirirem e doarem alimentos 
que serão encaminhados a um banco de 
alimentos, que os repassará a diversas 
entidades carentes. 
Quando? 11 /11/ 2017 - Sábado 
Onde? Supermercado Angeloni e Giassi 
Campinas e Barreiros 
Eu entidade, como posso ajudar?  
Divulgando o evento e movimentando seus 
voluntários.  
Eu voluntário, como posso ajudar?  
Convidando os clientes dos mercados a doarem, 
recebendo os alimentos dos clientes, 
controlando e estocando os alimentos doados 

ou transportando e entregando os alimentos aos 
bancos de alimentos. 
Procedimento: Convidar os clientes dos 
supermercados a participarem da Coleta, 
entregamos uma lista pré-estabelecida de 
alimentos, que foi elaborada para melhor 
atender às necessidades dos programas 
nutricionais definidos pelas instituições 
beneficiárias, de forma a contribuir efetivamente 
para uma alimentação balanceada e evitando 
desperdícios.  

Para mais informações e cadastro:   
www.coletadealimentos.com.br/   

www.facebook.com/coletadealimentos/ 
Lista de alimento para doação:   
achocolatado, açúcar, arroz, enlatados (milho/ 
ervilha/ seleta/ sardinha), farinha milho/trigo/
mandioca, feijão, leite em pó, macarrão, molho 
de tomate e óleo. 

As crianças participaram do projeto Passear é Alegria, visitando o 
SESC Cacupé, se divertiram nas oficinas da Brinquedoteca, vestiram 
fantasias, conheceram a “casa da bruxa” e depois da diversão uma 
pausa para o lanche. Um agradecimento a Equipe de Recreação do 
SESC Cacupé, que nos recebeu com muito carinho e disposição e 
promoveram uma tarde de muita alegria com nossas crianças. Outro 
agradecimento aos voluntários e colaboradores envolvidos, que sem 
a ajuda deles não conseguiríamos a realização deste passeio. 

 

http://www.coletadealimentos.com.br/
https://pt-br.facebook.com/coletadealimentos/

