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Tem novidades por aí. 
             Confira nosso cronograma de eventos: 

 10/12/2017 — Show Dan Costa (Shopping Continente) 

 11/03/2018 — Galeto  

 10/06/2018 — Feijoada  

 16/09/2018 — Carreteiro   

 11/11/2018 — Primavera Luz do Caminho  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais de 500 convidados e 

voluntários passaram o domingo dia 12 
de novembro, pela ACM — Associação 
Catarinense de Medicina para 
prestigiar o primeiro Festival da 
Primavera Luz do Caminho, com 
almoço e muito entretenimento para as 
famílias. O evento organizado por 
Alisson Barcelos Artes e Eventos 
angariou recursos em prol da Casa lar 
Luz do Caminho. Além das massas e 

molhos assinados por sete chefs e 
gourmets, o evento teve decoração de 
Arqflora, doces de Chez Popi, Attelie 
de Bolos, Patrícia Goedert, Mayra 
Pauli e sobremesas do Hotel Maria do 
Mar, recreação e brinquedos infláveis 
do SESI, a participação dos Cantores 
Elizabeth Ghedin, Felicidade Suzy e 
Cleio Diniz, Annyria Wailer, Gustavo 
Lorenzo com Pablo Lazarte e os Djs 
Tusko e Jeco, e a participação do ex 
The Voice Dan Costa e formação 
acústica, além do bazar com diversos 
produtos e sorteio de brindes.  

Agradecemos a equipe da Alisson 
Barcelos Artes e Evento, Carla 
Barcelos e Lucimar Mondini, por 
acreditarem em nosso trabalho e pelo 
comprometimento e organização de 
todo o evento.   

Graças a sua colaboração e 
empenho em atender as nossas 
necessidades, conseguimos atingir os 
objetivos deste grande evento.  

Alisson Barcelos, Maurício Aurélio dos 
Santos, Carla Barcelos e Lucimar Mondini  

       Para dar continuidade ao 
acolhimento de crianças de zero a 
cinco anos de idade em situação 
de risco e vulnerabilidade social a 
Casa Lar Luz do Caminho, neste 
ano, conquistou importantes 
parceiros. Entre eles estão 
D'Araujo Comunicação e Studio 20 
Films, profissionais mais influentes 
da propaganda catarinense. A 
empresa nos apresentou o nosso 
primeiro vídeo institucional para   
campanha de novos associados e 
doadores.  O vídeo foi entregue 
durante o Festival Primavera Luz 

do Caminho, promovido pela Alisson Barcelos, em favor da Casa Lar Luz do 
Caminho. Confira este lindo trabalho através do site:   

                                                                www.casalarluzdocaminho.org 
Nossos mais sinceros 

agradecimentos às empresas  
D'Araujo Comunicação  

e Studio 20 Films. 

Ubiratan Andrade e Daniel Araújo 

       Agradecemos a todos os 
voluntários envolvidos nesta causa. 
Contamos com a colaboração de 
mais de 60 voluntários, desde a 
preparação e organização do 
evento, todos prontos para receber 
os convidados no primeiro Festival 
da Primavera Luz do Caminho.  



 

A Drª Ana Lucia Schimidt Tirloni, 
médica pediatra voluntária na casa lar  
e escritora, esteve presente em nosso 
evento, autografando seus dois livros: 
“Um Caminho de Amor” e “Clara a 
menina luz”, com patrocínio do Projeto 
Somar Unicred, sendo que toda a renda 
é destinada à Casa Lar Luz do 
Caminho.  

Buffet de Massas e molhos assinados 
por chefs renomados.  

A diversão do evento ficou por conta 
da empresa SESI, com a colaboração 
de monitores e recreadores, além dos 
brinquedos infláveis e cama elástica.  

Bazar Beneficente da Casa Lar Luz 
do Caminho com diversidade de 
produtos com a finalidade de 
arrecadar fundo para a casa.  

Diversidade de doces e sobremesas: 
doces de Chez Popi, Attelie de Bolos, 
Patrícia Goedert, Mayra Pauli e 
sobremesas do Hotel Maria do Mar, 

Drª Ana Lucia Schimidt Tirloni  

Tivemos o prazer de receber Alice 
Kuerten, sempre dedicada às causas 
sociais e vice-presidente da Federação 
Estadual das APAEs. Além da presença 
de Maria Angélica Colombo, primeira 
dama do Estado, que dedica-se a 
atividades de solidariedade, coordenando 
voluntariamente programas sociais.  

Alice Kuerten, Maurício Aurélio dos Santos, 
Maria Angélica Colombo e Alisson Barcelos.  

Cantora Annyria Wailer  
 

Dj Fusko Cantor Dan Costa, ex The Voice  

Felicidade Suzy e Clelio Diniz Cantora Elizabeth Ghedin 


