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EMPRESA SOLIDÁRIA :  Associação Catarinense de Medicina (ACM)  
 

Projeto Social Bem Querer 
A Associação Catarinense de Medicina (ACM), juntamente com o Fórum das Instituições 

de Acolhimento de Florianópolis (FINAF), composto por 8 casas de acolhimento de 
crianças, firmaram uma parceria com o intuito de atender uma demanda que, atualmente, 
não está sendo suprida pela rede pública de saúde. 

Essas oito instituições juntas atendem aproximadamente 100 crianças e adolescentes em 
fase de extrema vulnerabilidade, pois as mesmas já foram retiradas de seus lares pelo 
conselho tutelar (seja por maus tratos ou diversos abusos que vinham sofrendo) ou foram 
abandonados pelas próprias famílias. 

O Projeto Social Bem Querer tem o objetivo de contribuir com o trabalho social já 
realizado pelas casas de acolhimento de Florianópolis que estão passando por dificuldades 
de atendimento médico. Com isso, a ACM poderá proporcionar aos seus médicos 
associados a oportunidade de fazer o bem ao próximo, doando um pouquinho do seu 
tempo e trabalho a esta causa tão nobre. 

Seja um médico voluntário! Cadastre-se e ajude a ACM a oportunizar uma vida mais digna a essas crianças e adolescentes.  
Ficou com alguma dúvida? Esclareça com a ACM através do e-mail: acm@acm.org.br ou pelo telefone: (48) 3231-0325. 

Tem novidades por aí.  

 08/07 – Bingo Julino 

 19/08 — 26° Curso Princípios da Metodologia Pikler 

 11 e 12/11 – Festival da Primavera Luz do Caminho 

O Festival Primavera Luz do Caminho é um evento de rua que vai 
acontecer nos dias 11 e 12/11/2017 no estacionamento do Supermercado 
Angeloni: Rodovia SC-403, n°6375 - Ingleses / Florianópolis - SC.  

A organização está a cargo do parceiro Alisson Barcelos Arte & Eventos, 
D/Araújo Comunicações, e apoio do Supermercado Angeloni e Unicred. 

Trata-se de um conjunto de atividades, como o Encontro de Motociclistas 
Motores Solidários, Cozinha Solidária (Almoço da Casa Lar), Festival de 
Food Truck, Bazar Solidário, tudo isso animado por apresentações culturais 
e artísticas. 

Além de oportunizar a comunidade espaço de lazer o evento pretende 
arrecadar recursos para a manutenção da Casa Lar Luz do Caminho, uma 
organização não governamental – ONG, que tem como objetivo acolher 
crianças de 0 a 5 anos de idade que tiveram seus direitos violados, para 
delas cuidar integralmente e promover suas potencialidades psicológicas, 
físicas e sociais. 

O Encontro de Motociclistas Motores Solidários, uma atividade dentro do 
Festival Primavera Luz do Caminho, cujo objetivo é reunir motociclistas de 
todo o Brasil que tenham preocupação social, num ambiente descontraído e 
de harmonia.  

As inscrições para os Motociclistas já estão disponíveis em nosso site: 
www.casalarluzdocaminho.org  

O ingresso dá direito ao almoço solidário e um brinde.  
1ª lote até 31/07/2017, ao preço de R$ 35,00 por pessoa.  

  



Gostaríamos de parabenizar a Defesa do TCC 
de Nathalia Alves, no Curso de Pedagogia, da 
FAED-UDESC, pela sua pesquisa  intitulada: “O 
MÉTODO PIKLER NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS 
PEQUENAS – REFLEXÕES SOBRE UMA 
EXPERIÊNCIA.“  
 A pesquisa foi realizada na Casa Lar Luz do 
Caminho, com orientação da Professora Jimena 
Furlani, recebendo nota 10 de toda Banca. 
Parabéns Nathália, você fez por merecer com 
dedicação, responsabilidade, competência e 
afeto. Ela agradeceu aos seus colegas e também 
ao Prof. Maurício Aurélio Dos Santos pela 
colaboração irrestrita e pelo apoio de toda a 
Equipe da Casa Lar Luz do Caminho.  
“Esta pesquisa só comprovou a seriedade de tal 
instituição e o benefício que este Método 
proporciona as crianças.” Profª Jimena Furlani  

Muitas de nossas crianças chegam na Casa Lar Luz do Caminho a partir de uma medida de proteção de 
encaminhamento da criança para programa de acolhimento institucional, algumas através de um acolhimento 
forçado em que a criança, por vezes é tirado de casa por força policial, isso agrava uma leitura pouco positiva 
da polícia. Pensando nisso desenvolvemos algumas estratégias para mudar a visão de que a polícia é do mau.  

Uma delas é convidar a polícia para nos visitar, no início há muita desconfiança, mas depois as crianças 
relaxam e se divertem. No dia 05 de julho a Polícia Militar visitou a Casa Lar Luz do Caminho e foi uma tarde 
divertida para nossas crianças. Agradecemos aos policiais pelo carinho e atenção com as crianças.                          

A Casa Lar Luz do Caminho 
agradece o apoio e serviço 
prestado como cortesia na 
manutenção de 4 
desumidificadores. Equipamento 
de suma importância que são 
utilizados permanentemente nos 
ambientes berçários e 
almoxarifados.  O uso ocorre para 

haver a redução de umidade do ar através do processo de 
condensação o intuito é eliminar a proliferação de 
microorganismos que podem provocar doenças, mofo, mau 
cheiro, oxidação de aparelhos.  

A instituição que prestou o serviço é RTC Rochatec que 
atua há dezenove anos na comercialização e assistência 
técnica de Aparelhos de controle de umidade, em 
equipamentos radiológicos (humano e veterinário).  

Localizada na R. Virgílio Espíndola, 321, S. 2-Centro, São José 
Telefone: (48) 3259-0664 / 8806-7119 qualidade@rtc-sc.com.br  

PRINCÍPIO DA METODOLOGIA PIKLER. 

  Data: 19 de agosto de 2017 
Horário: das 9h 18h  

Local: Casa Lar Luz do Caminho 

Investimento: R$20,00 a inscrição e R$15,00 de almoço (opcional) 

   O curso aborda os princípios da abordagem desenvolvida por 
Emmi Pikler (1902-1984) de que o adulto deve estabelecer uma 
relação de confiança e interação com o bebê durante os principais 
cuidados (banho, troca de fraldas, alimentação). Além disso, o 
espaço é organizado para que o bebê possa se movimentar com 
liberdade desde muito cedo, o que proporciona maior autonomia a 
criança que conquista cada posição por si mesma na medida em 
que é capaz de manter sua postura e melhor desenvolvimento 
motor. Com o curso o candidato ao trabalho voluntário já poderá 
iniciar no projeto que ele se vincular no final do curso.  

Inscrição abertas no site:  
https://www.casalarluzdocaminho.org/ 

Após preenchida enviar o comprovante de pagamento 
para o e-mail: casalarluzdocaminho@gmail.com 

https://www.casalarluzdocaminho.org/

