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A Casa Lar Luz do Caminho tem perto dela pessoas assim, uma delas é a Dra. Ana Lúcia Schmidt Tirloni,
médica homeopata e pediatra. No dia 30/08/2011, quando a Casa Lar Luz do Caminho recebeu no seus três
primeiros acolhidos, recém-nascidos, muito fraquinhos, precisando de cuidados mais que especiais, quem se
disponibilizou a cuidar da saúde deles? Dra. Ana Lúcia, como ela é chamada no Lar.  No início ela vinha até a

Casa Lar Luz do Caminho, pois a instituição não possuía carro para o transporte dos bebês e nem possuía
pessoal suficiente para acompanhar as Crianças até o centro de Florianópolis. Depois a Dra. Ana Lúcia passou

a atendê-los na Clínica Pediátrica Crescer, localizada na Rua Menino Deus, 63, sala 216, no centro de
Florianópolis. Nesses quase 8 anos já moraram no Lar Luz do Caminho 153 Crianças e todas passaram pelas
mão da dedicada e competente voluntária Dra. Ana Lúcia Schmidt Tirloni. Mas seu envolvimento não parou aí.

Ela juntou seu talento e vontade de ajudar e encontrou no incentivo à leitura uma forma de oferecer dias
melhores às crianças que tiveram seus direitos violados. Dra. Ana Lúcia passou a escrever livros educativos, de
qualidade, com ilustrações agradáveis, para proporcionar bons momentos em família e, ao mesmo tempo, ajudar
a Casa Lar: toda a verba arrecadada é destinada para a instituição. Este é o quarto ano do projeto, que já conta

com três 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. Tem criança 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!  Breve será lançado o quarto livro   "Um amor de cãozinho", que mostra
o quanto Crianças e adultos ganham pelo convívio com os animais. Estudos científicos mostram melhora da
imunidade, responsabilidade, sociabilidade, redução de stress e ansiedade. O livro nos convida a abrir nosso

coração e vivenciar esse cuidado e amor. Somos felizes por ter pessoas assim junto a nós! 
GRATIDÃO DOUTORA!!!!

PARCERIA PARA A VIDA TODA:   dra. ana Lúcia Schmidt Tirloni 

RAZÃO SOCIAL: CASA LAR LUZ DO CAMINHO 
CNPJ: 12.187.675/0001-70 
TELEFONES:  (048) 3206-9519 /  (048) 98805-1644  
EMAIL: CASALARLUZDOCAMINHO@CASALARLUZDOCAMINHO.ORG 
 

Confira nosso cronograma :

11/05 - Café, Arte      Artesanato

18/05 - Curso Metodologia Pikler

27/04  e 25/05 - mutirão 

16/06 - Evento feijoada

08/09 - evento de massas e Molhos 

10/11 - Festival primavera Luz do Caminho

FACEBOOK: /CASALARLUZDOCAMINHO 
SITE: WWW.CASALARLUZDOCAMINHO.ORG         
      WWW.CASALAR.ORG
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING: 
       MONIQUE CRISTINA GELSLEUCHTER 
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A Casa Lar Luz do Caminho no final do ano passado iniciou, ainda que de maneira precária, sua Oficina de Costura e
Artesanato. Contamos com o apoio de doadores e com as artesãs voluntárias. As vendas dos produtos  vem acontecendo

esporadicamente, pelas próprias artistas da arte de costura, da pintura, do tricô, etc  e alguma coisa em nosso brechó.
A fim de divulgar os trabalhos desenvolvidos por elas, no  dia 11/05, véspera do dia das mães, vamos fazer o evento,         
 "Café, Arte     Artesanato" , quando vamos expor toda a coleção e vamos inaugurar um espaço permanente para venda.     
 Venha tomar um delicioso Café com Arte     Artesanato da Casa Lar Luz do Caminho e prestigiar o trabalho voluntário das

artesãs em beneficio  das crianças que moram na Casa Lar. 
 
 
 

A Casa Lar Luz do Caminho, em nome das Crianças e Adolescentes agradece!
Casa Lar Luz do Caminho:  (048) 3206-9519 

Endereço : Serv. Água Marinha,88 Ingleses—Florianópolis

café, arte     artesanato&

GARANTA JÁ O SEU INGRESSO, ELES ESTARÃO À VENDA PELOS VOLUNTÁRIOS OU NA CASA LAR LUZ DO CAMINHO  
AO PREÇO DE R$20,00 POR PESSOA PARA O CAFÉ, ARTE      ARTESANATO. 

 PARTICIPE DE MAIS ESTE EVENTO, TRAGA SEUS AMIGOS E SUA FAMÍLIA E GARANTA O PRESENTE DO DIA DAS MÃES.
&
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galeto solidário 

A fim de divulgar o trabalho da Casa Lar e ampliar o engajamento da comunidade ao projeto de acolhimento das crianças,
promovemos o "Galeto Solidário". O evento foi realizado no dia 07 de abril de 2019, no Hotel Oceania, localizado nos Ingleses.
       O  evento ”Galeto Solidário” deste ano contou com a presença de mais de 200 convidados que vieram prestigiar, com seus

familiares e almoçar um delicioso buffet preparados pelos chefs do Restaurante e voluntários. Agradecemos ao Hotel Oceania e o
apoio de sua equipe, aproveitamos para também agradecer imensamente aos mais de 20 voluntários que trabalharam no dia e aos
patrocinadores e parceiros deste evento, sem o apoio e colaboração este evento não poderia ter sido realizado. O evento pretende
arrecadar recursos para a manutenção e pagamento dos funcionários da Casa Lar Luz do Caminho, que tem como objetivo acolher
crianças que tiveram seus direitos violados, para delas cuidar integralmente e promover suas potencialidades psicológicas, físicas e

sociais. Confira as fotos deste evento em nossas redes sociais Facebook: /casalarluzdocaminho


