
No dia 26 de novembro, a Casa Lar Luz do Caminho 
recebeu um prêmio de reconhecimento pelo seu belíssimo 
trabalho. 

Com muita admiração, o Brasil Partnership Summit 
2016 concede esta premiação aos projetos destaques de 
Florianópolis em 2016, pelo excelente trabalho realizado 
em prol dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU na 
comunidade. 

O Brazil Partnership Summit é um evento para unir os 
setores da sociedade em prol dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um evento liderado 
pela juventude onde representantes da ONU, do Governo 
do Estado e do setor empresarial sentam para discutir com 
os movimentos jovens como podemos todos trabalhar para 
alcançar as metas globais propostas pela Organização das 
Nações Unidas. 

A proposta do evento 
é que no final do dia 
tenhamos os setores da 
sociedade assinando um 
termo de compromisso 
com as metas globais e as 
resoluções do Summit. 
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EMPRESA SOLIDÁRIA :   
A Casa Lar Luz do Caminho, neste mês, vem falar da parceira  Elite 

Contabilidade que presta serviços de contabilidade à nossa instituição. Através 
de um dos nossos diretores, que já conhecia os serviços prestados pela 
empresa, foi feito o convite para que assumissem a parte contábil da nossa 
instituição. Assim, o convite foi aceito e desde março de 2013  contamos com o 
profissionalismo e competência dos que nela atuam, assim como, somos agraciados com o 
percentual dos honorários diferenciados que são pagos mensalmente. Agradecemos a todos os 
profissionais da Elite Contabilidade pela parceria e que continuemos todos trabalhando em prol 
desta causa que abraça a sociedade. 

Neste mês de dezembro, fomos contemplados em um Edital da Fundação Banco do Brasil – FBB. O 
projeto, chamado “Energias Renováveis – Cuidando da Infância para o Futuro do Planeta” consistirá na 
implantação de placas de energia solar fotovoltaicas na Casa. 

O projeto “Energias Renováveis – Cuidando da Infância para o Futuro do Planeta” 
procura desenvolver entre as crianças acolhidas pela casa, bem como entre os seus 
colaboradores e visitantes, integração e responsabilidade socioambiental, através da 
aquisição e instalação de equipamentos de aquecimento de água, por energia solar, e 
para reuso de água da chuva. Além disso, o projeto entende que ao despertar desde 
cedo a responsabilidade com a economia de recursos naturais, como a água e o 
aproveitamento da energia solar, a entidade estará de acordo com um dos objetivos 
do milênio.  

Este tipo de energia é 4 vezes mais barata que a energia elétrica, o que irá gerar uma grande economia 
para nossa Casa Lar. Além disso, não agride o meio ambiente, pois não produz resíduos poluentes, indo ao 
encontro do conceito de sustentabilidade tão buscado pela Casa Lar Luz do Caminho. 
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