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EMPRESA SOLIDÁRIA :   
  Este mês de abril, a Casa Lar Luz do Caminho vem falar da nossa empresa parceira:             LIMP BRILHO que nos fornece quase todo o material de limpeza utilizado pela Casa.  Há muitos anos podemos contar com suas doações, sempre nos ajudando com muita competência e boa vontade. Para nós não significam somente produtos de limpeza, é uma forma de contribuição e carinho para com as nossas crianças, pois é de suma importância a higienização do local em que residem mesmo que temporariamente, pois somos responsáveis pela saúde das crianças, assim como dar-lhes o conforto e o amparo que necessitam.  Fica aqui, nosso agradecimento à Empresa LIMP BRILHO pela parceria, e que continuemos todos, ainda por muito tempo, abraçando esta causa e cuidando das crianças da Cala Lar Luz do Caminho. 

No dia 26 de março a Casa Lar Luz do Caminho promoveu mais um evento em prol da instituição localizada no bairro Ingleses em Florianópolis, com o intuito de arrecadar fundos para suprir os custos no acolhimento de crianças de 0 à 5 anos de idade que tenham seus direitos violados, para delas cuidar integralmente e promover suas potencialidades psicológicas, físicas e sociais a partir dos princípios da humildade e da caridade, sob os influxos do amor incondicional ao próximo. O Almoço Solidário da Casa Lar Luz do Caminho foi preparado com muito carinho, com uma diversidade de pratos e uma linda decoração preparada por mais de 30 voluntários. O evento foi realizado na Associação dos Funcionários do Tesouro do Estado de Santa Catarina (AFTESC) no Santinho/Florianópolis, tivemos a presença de mais de 250 pessoas, que vieram prestigiar o evento com seus familiares e contribuir com a Casa Lar Luz do Caminho.  Durante o evento tivemos o sorteio de alguns brindes doados por nossos patrocinadores: 1° prêmio: manicure/pedicure Gisele Unhas, ganhadora foi Neuza Rodhe; 2° prêmio: bolsa, ganhadora foi Iara Corrêa; 3° Prêmio: 2 convites para almoçar no restaurante Doca's, a ganhadora foi Terezinha Stapazzoli; 4° prêmio: aparador da loja Eduardo Móveis, a ganhadora Sônia Fuhrmann, parabéns às ganhadoras.  Agradecemos aos nossos patrocinadores e parceiros neste evento, assim como o trabalho dos voluntários na organização do evento e a presença dos nossos convidados neste dia tão importante para a casa. Muito obrigada e até o próximo evento. 



Faça sua doação através do nosso site:  www.casalarluzdocaminho.org Para doar um valor definido ou qualquer outro valor, são apenas quatro passos: 1- Clique no botão “DOAR”. (Ícone do lado direito da tela) 2- Você será redirecionado para o Ambiente Seguro do PagSeguro UOL. No site do PagSeguro, você deverá digitar o valor que deseja da doação, sem vírgulas e nem ponto. 3- Caso você tenha cadastro no PagSeguro, preencha o formulário da direita, com seu login e senha. Se você não for cadastrado, preencha o formulário da esquerda com seu nome, telefone e e-mail. Depois clique em continuar. 4- Escolha à opção desejada para efetuar a doação (Cartão de Crédito, Débito On-line ou Boleto Bancário) e confirme sua doação. Agradecemos todas as formas de doações! 

No dia 16 de fevereiro de 2017, recebemos a voluntária Miriam dos “Caçadores de Bons Exemplos” aqui na Casa lar Luz do Caminho. Apresentamos a Casa e ela ficou encantada com o espaço, organização e com crianças. Os caçadores de bons exemplos, a ideia surgiu por um casal que estava cansado de só ouvir notícias ruins, resolveram largar tudo e sair pelo Brasil à caça de pessoas que fazem a diferença no mundo executando algum projeto social ou ação positiva. E assim deixam registrado em um mapa todos os projetos sociais que fazem a diferença. E mais uma vez a casa lar foi contemplada pelo seu belíssimo trabalho. Recebemos dois Kits dos caçadores de bons exemplos, que contem um livro sobre a incrível história desses caçadores, duas camisetas e o adesivo deixando registrados que os Caçadores de bons exemplos estiveram por aqui. Ficamos muito felizes pelo reconhecimento e por poder fazer a diferença no mundo e queremos parabenizar o projeto pela belíssima atitude. 

Estamos com o Bazar Permanente Beneficente da Casa 
Lar Luz do Caminho.  

Venham nos visitar! Nosso bazar cresce a cada dia. 
Com novas doações estamos sempre renovando nossas 
prateleiras. Temos roupas adultos e infantis, calçados, 
bolsas, artigos de decoração, cama, mesa e banho, 
brinquedos, móveis etc. Venha conferir! 

Aceitamos todos os tipos de cartão débito e crédito.  
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