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A Unidade Básica de Saúde no bairro Ingleses, é no centro de saúde que ocorre a primeira consulta com
médico da família. Ocorrendo então, os encaminhamentos às especialidades necessárias, bem como,
realização dos exames laboratoriais, sorologias, vacinação e a medicação básica fornecida pela rede.
Agradecemos a toda Equipe da UBS, coordenada por Henrique da Luz Daros. Desde o primeiro atendimento
(no cadastramento), aos demais atendimentos pelos Técnicos, Enfermeiros e Médicos. Nossa eterna gratidão
por tanto carinho com nossas crianças. 
O Hospital Infantil Joana de Gusmão. A toda a Equipe que presta serviços de atendimentos, principalmente
a Equipe Médica, Enfermeiros e Técnicos. Dentre as diversas especialidades, Neonatologistas,
Oftalmologistas, Neurologistas, Pediatras, Neurocirurgião, Infectologista, Ortopedistas, Equipe de Apoio,
Psicólogos, Assistentes Sociais, Equipe de coleta de exames, enfim, fica difícil pontuar a importância especial
de cada um no acompanhamento prestado às nossas crianças. Nosso agradecimento sempre!
A Dra. Ana Lucia Tirloni, Médica Pediátrica e Homeopata. A Dra. Ana Lucia há quase uma década atende
de forma voluntária nossas crianças e adolescentes em seu consultório particular. Com muito amor e
dedicação não mede esforços para dedicar atenção diferenciada aos acolhidos. Além disso, Dra. Ana, fornece
toda a medicação homeopata necessária (manipulada pela Farmácia Homeopática João Di Bernardi).
Oferecendo cuidado especial aos pequenos pacientes.  
A Clínica Médica Laitano. A Clínica Laitano foi fundada por Dr. Carlos Alberto T. Laitano em 22 de maio de
1988, no bairro Ingleses. Possui mais de dez especialidades, além de equipamentos de Raio X. Com uma
equipe especializada e de extrema competência, garante um  atendimento de excelência aos seus pacientes.
Essa parceria surgiu de forma voluntária no ano de 2019. A Clínica exerce papel fundamental, principalmente,
nas demandas de emergências médicas envolvendo crianças e adolescentes acolhidas na Instituição.
Contam, também, com o Médico Pediatra Dr. Jean Raphael Oliveira CRM 27202, que realiza atendimentos de
forma cautelosa, mantendo toda dedicação e carinho com nossas crianças.  É com o coração repleto de
gratidão que nos dirigimos à Equipe Laitano e agradecemos o carinho e a atenção sempre presentes. 

      Quando se trata de crianças acolhidas é sempre desafiador conseguir suprir as necessidades básicas, porém
com o apoio da rede e de alguns voluntários conseguimos garantir seguridade social (saúde, previdência e
assistência social), trabalhamos sempre para assegurar os direitos previsto no ECA, principalmente, quando
falamos de saúde. Para que, dessa forma, com olhar diferenciado e muito cuidado a criança aproveite também o
seu potencial, tornando-se um adulto mais saudável e equilibrado, contribuindo para uma sociedade com os
mesmos valores. 
     A Casa Lar Luz do Caminho tem como principal objetivo manter o respeito ao tempo de desenvolvimento de
cada criança. É indispensável que logo nos primeiros anos de vida, a criança tenha como garantia principalmente a
saúde. É nesse momento que entram pessoas que fazem com que nosso trabalho se concretize, lutando conosco
em cada desafio encontrado. 
         A Casa Lar Luz do Caminho é referência no atendimento de recém-nascidos. Muitos acolhidos são
encaminhados pela Vara da Infância e Juventude da Capital após a alta hospitalar, com demandas e comorbidades
bastantes significativas. Muitos casos envolvendo crise de abstinência pelo fato da genitora ter feito uso abusivo de
drogas e álcool durante a gestação. É nesse momento que começam os desafios do acolhimento, pois, faz-se
necessário garantir medicações e acompanhamentos médicos necessários. Desta forma, a Casa Lar conta com o
apoio de alguns voluntários e entidades indispensáveis ao nosso trabalho. 

       Por último, mas não por isso de menor importância, agradecemos aos vários padrinhos da Casa Lar Luz do
Caminho que ajudam na compra de vários medicamentos, na grande maioria de uso continuo. É assim, articulando
uma grande rede de pessoas e instituições que a Casa Lar Luz do Caminho consegue dar conta de atender ao
princípio básico de saúde das Crianças e Adolescente que conosco moram.
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É momento também de agradecer aos nossos parceiros, que acreditam na nossa missão e nos ajudam a torná-la
realidade. À todos que contribuem para que possamos continuamente realizar os projetos em benefício às
Crianças acolhidas na Casa Lar Luz do Caminho, É enorme a gratidão que temos pelo seu gesto e confiança, é
muito importante poder contar com essa solidariedade!

Despachante PP – presta serviço de emissão de documentos dos veículos da Casa Lar.
Rua Líbia Cruz, 262 – Estreito – Florianópolis – (48) 3244-6808

Elite Serviços Contábeis – fornece assessoria contábil com honorários simbólicos.
Rua José Lins do Rego, 422 – Bom Abrigo – Florianópolis – (48) 3348-3363

Limp Brilho – fornece mensalmente grande parte dos produtos de limpeza utilizados.
Avenida Nelson Baltazar Schutz, 845 – Aririu – Palhoça – (48) 3344-0681

LKA Equipamentos e Serviços - doação dos cartões de ponto dos colaboradores. 
Rua Juvencio Costa, 129 - sala 302 - Trindade - Telefone (48) 3209-6056

empresas  solidárias : 
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Nós da Casa Lar Luz do Caminho continuamos trabalhando incansavelmente para dar o melhor às Crianças e Adolescentes
que conosco moram. Quase 80% das nossas receitas vem de vendas de brechó, artesanato, livros, camisetas, canecas e de
eventos. Com algumas atividades suspensas em função do Corona vírus, essa situação nos colocou em dificuldades
financeiras, inclusive para honrar compromissos com folha de pagamento, que representa mais da metade dos nossos
compromissos financeiros. É em função dessa realidade que estamos tendo que criar outras oportunidades de nossos
colaboradores nos ajudar. Por isso estamos realizando diversos sorteios em Ações entre Amigos, confira aqui os ganhadores. 

SE VIRA NASE VIRA NASE VIRA NA   
QUARENTENA!QUARENTENA!QUARENTENA!

Parabéns Eliane Bertoncini com o número
60 foi a ganhadora do lindo relógio ❤ 

Parabéns Rodolfo Joaquim Pinto da Luz com o número
30 foi o ganhador da cesta Dia dos Namorados, sua
esposa Lígia Beretta Pinto da Luz veio retirar o prêmio ❤ 

Parabéns Maria Valquiria W. dos Santos com o
número 92 foi a ganhadora do bicicleta hergométrica,
seu sobrinho Douglas veio retirar o prêmio ❤ 

Parabéns Nívia Barros Escouto com o
número 37 foi a ganhadora do lindo quadro
e colcha Patchwork ❤ 

Parabéns Daniela Rezende Riner com o número
33 foi a ganhadora deste lindo kit Faqueiro,
Petisqueira e um Liquidificador ❤ 

Este será nosso próximo sorteio dia
09/08  Corra para garantir o seu número

e dar este presente para o seu Pai 


