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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  

No dia 19 de agosto em um domingo ensolarado, realizamos mais um grande evento beneficente da Casa Lar Luz do Caminho.  
A fim de divulgar o trabalho da Casa Lar e ampliar o engajamento da comunidade ao projeto de acolhimento das crianças, 

promovemos a “Feijoada Beneficente", no Hotel Jurerê Beach Village em Florianópolis.   
Este foi o segundo evento da Casa Lar, com maior número de participação, com a presença de mais de 400 convidados que vieram 

prestigiar com seus familiares e almoçar um deliciosa feijoada, com o acompanhamento de arroz, farofa e saladas preparada com muito 
capricho pelos chefes do Restaurante Z´Perry Gastronomia. Tivemos a apresentação da cantora Val ao vivo para animar o domingo, 
após o almoço foi delicioso saborear os brownies da Browneria de Ratones, que nos apoiou em mais este evento, assim como os 
mouses feitos com muito carinho pelos voluntários da Casa Lar. Não podemos deixar de registrar o nosso agradecimento especial 
ao Hotel Jurerê Beach Village, por ceder o espaço e a preparação do almoço para a realização deste evento beneficente da Casa Lar 
Luz do Caminho. Agradecemos a todos os organizadores, patrocinadores, doadores, voluntários e parceiros neste evento, sem o apoio 
e colaboração este evento não poderia ter sido realizado com sucesso. Confira as fotos deste evento em nossas redes sociais 

 

  
 

Argailha é uma empresa que atua a mais de 
20 anos no mercado em atividades de 
terraplanagem, produção de argamassas, 
venda de materiais de construção e coleta de 
entulhos e disponibiliza o serviço de 
transporte de resíduos especializados e 
devidamente licenciados, ainda conta com 
uma Usina de Reciclagem de Resíduo 

oriundos da Construção licenciada pela FATMA. Apoiador de longa data 
com disponibilização de materiais de construção e transporte de resíduos 
sólidos que sobram das revitalizações da Casa Lar. Nossa evolução é 
pautada em parcerias, obrigada ARGAILHA .  

ARGAILHA: (48) 9 9690-0101 (48) 3266-0660 - contato@argailha.com 
Rod. Armando Calil Bulos, 2612 (SC 403) - Ingleses.  

mailto:contato@argailha.com


 

 Ela juntou seu talento e vontade de ajudar a outras pessoas de bons corações e encontrou 
no incentivo à leitura uma forma de oferecer dias melhores a crianças de zero a cinco anos 
que tiveram seus direitos violados. A médica pediatra e homeopata Ana Lúcia Schmidt 
Tirloni, de Florianópolis, que junto com voluntários criou o projeto social que desenvolve 
livros educativos, de qualidade, com ilustrações agradáveis, para proporcionar bons 
momentos em família e, ao mesmo tempo, ajudar a ONG: toda a verba arrecadada é 
destinada para essa instituição.  
Este é o terceiro ano do projeto, que já conta com um título lançado: Um caminho de Amor, 
que pretende auxiliar as pessoas a entenderem como é a chegada de um filho do coração 
(adotado) a um novo lar. Clara, a menina luz, que fala sobre gratidão, bons pensamentos, 
esperança, olhar a vida como oportunidade; e Tem criança que..., que retrata a 
singularidade das crianças e a responsabilidade que temos em educá-las para juntos 
lutarmos pelos seus direitos como alimentação, educação e amor. 

Você pode ser a luz! Que tal levá-los para sua casa?  
Cada título é vendido a R$ 20,00 ou o kit por R$ 50,00  leve os três livrinhos.  

Eles podem ser adquiridos pelo site www.casalarluzdocaminho.org  

    O trabalho voluntário é regido por alguns princípios, como 
solidariedade; participação; cooperação, com a junção de 
esforços entre a organização social e o voluntário; 
complementaridade, com o serviço voluntário 
complementando a ação da organização; gratuidade, já que 
o voluntário não é remunerado; responsabilidade; e 
convergência, devendo haver harmonia entre os ideais do 
voluntário e da organização.   
    No dia 28 de agosto, é o dia daqueles que doam parte de 
seu tempo, trabalho e talento por alguma causa. Instituída 
pela Lei n° 7.352, de 1985, a data é considerada o Dia 
Nacional do Voluntariado, celebrando o trabalho dos que se 
dispõe a agir diretamente em benefício de uma causa social 
ou comunitária, e queremos agradecer a você voluntário que 
faz parte da nossa história da Casa Lar Luz do Caminho.  
   São diversas as maneiras da participação voluntária, com 
trabalhos especializados ou de ações individuais,  
participando de campanhas de doações, até o trabalho direto 
em organizações através dos projetos desenvolvidos.   
Para mais informações sobre os Projetos e saber como ser 

voluntário da Casa Lar, acesse nossa página: 
www.casalarluzdocaminho.org 


