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EMPRESA SOLIDÁRIA :   PC Instalações  

Empresa que proporcionar a prestação de serviços elétricos e de climatização efetivou atualização 
de parte do quadro elétrico da instituição.  Essa ação renovação apoio o sistema implementado de 
energias renováveis placas fotovoltaicas.  

Endereço: Rua das Cerejeiras, 25 - Madri - Palhoça (SC) - Fone: (48) 3242 7172 / 99102 9750 / 98462 
8781 / 99942 4117 - Email: comercial@pcinstalacoes.com.br 

 
 
 
 

Confira nosso cronograma de eventos: 

 30/09 —  Mutirão de Limpeza  

 28/10 — 27° Curso Princípios da Metodologia Pikler 

 11/11 —  Mutirão reparos, pintura e manutenção  

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

 

 

  

No dia 08 de setembro de 2017, ocorreu nas 
dependências do Angeloni dos Ingleses um 
treinamento realizado pelos colaboradores 
Magnus Wailer e Daniela Flores  para repasse 
de informações sobre a Casa e conscientiza-
ção da importância de solicitar o troco da bon-
dade para seus clientes para os operadores 
de caixa e demais envolvidos no processo. 
Por isso, quando estiver efetivando suas com-
pras no supermercado Angeloni contribua com o nosso projeto.  

Localização: Rodovia SC-403, 6375 - Ingleses Norte, Florianópolis - SC, 88058-600   Telefone de contato: (48) 3331-7100  

         
 

No dia 30/08/2017 a Casa Lar Luz do Caminho completou 
seis anos desde que recebeu seus três primeiros bebês. Atual-

mente a Casa abriga treze crianças. Na 
foto nossos bebês tomando um banho 
de Sol para processar vitamina D.  
    Nesses seis anos foram mais de 120 
crianças abrigadas e cuidadas com 
amor e carinho pela equipe profissional 
da OSC e seus vários Voluntários. Gra-
tidão a equipe profissional, Voluntários, 
associados e doadores.  

Neste mês o nosso parabéns especial vai para o presidente 
da Casa Lar Luz do Caminho, Maurício Aurélio dos Santos.  

Parabéns por toda a sua dedicação, persistência e engaja-
mento neste lindo trabalho que você desenvolve em sua vida. 
Você é um grande exemplo para todos nós e agradecemos por 
nos deixar fazer parte desta grande familia que é a Casa Lar.   
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O projeto busca realizar as festinhas de aniver-
sários das crianças acolhidas.  Proporcionando 
um dia especial e fazer com que as crianças con-
tinuem celebrando sua vida, com momentos lúdi-
cos e de confraternização, além de proporcionar o 
convívio comunitário. Este projeto é coordenado 
pela equipe técnica da Casa Lar e é executado 
pelo Grupo Escoteiro do Ar Hercílio Luz, que or-
ganizam 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 para o aniversariante do mês, com o tema 
Alice no País das Maravilhas.  

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! 

O projeto “Passear é Alegria” busca proporcionar momentos de alegria e diversão de forma tranquila e segu-
ra, através de passeios, buscando a convivência comunitária e o conhecimento cultural. No dia 16 de setembro de 2017 
as crianças realizaram uma pequena trilha no Costão do Santinho, ao norte da ilha. Esse passeio proporcionou o conta-
to com a natureza, momentos de trabalho em equipe e interação e cooperação junto as crianças. Tudo de forma praze-
rosa e lúdica, seguidos de uma divertida corrida pelas dunas e um delicioso café. O passeio foi organizado por: Grazi-
ela, assistente social; Diego, psicólogo e Magnus, articulador de projetos; contou com a participação de colaboradores: 
Cláudia, cozinheira; Renata, cuidadora e Voluntários: Theresa, Maria Cristina, Eline;  

Agradecemos a todos os envolvidos em mais essa realização! 


