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           Confira nosso cronograma de eventos: 

 05 e 06/06/2018— 29° Curso Metodologia Pikler  

 09/06/2018— Mutirão da Casa Lar   

 07/07/2018— Mutirão da Casa Lar   

  

Empresa Solidária:  Grupo RODAMUNDO Santa Catarina  
“GRUPO RODAMUNDO”, fundada legalmente em 16 de março de 2013, com sede em Criciúma, Santa Catarina, o 
grupo tem o objetivo de estimular o desenvolvimento do campismo estadual, nacional e fora do território nacional, 
incrementar o turismo em todas as suas manifestações, promover a expansão do polo turístico dentro do Estado 
de Santa Catarina, das atividades desenvolvidas pelas associações de campismo do Brasil, levando o interesse a 
um turismo menos restritivo e com amplos cuidados ambientais. Agradecemos a parceria e o apoio do Grupo 
Rodamundo pela realização do evento I Encontro Beneficente Motorhome Floripa.  

 Nos dias 1º à 6 de maio 
aconteceu o I Encontro 
Beneficente Motorhome Floripa, 
no Camping do Parque 
Estadual do Rio Vermelho, em 
Florianópolis. 

A ação social foi organizada 
pelo Grupo Rodamundo, um 
grupo de proprietário de carros 
de recreação de Santa Catarina. 
O Grupo tem a finalidade de 
implementar atividades sociais e 
promove diversos encontros de 
proprietários de veículos de 
recreação e motorhome em 
diversos lugares do Brasil.  

Este encontro beneficente foi 
uma forma de ajudar a entidade. 
“A Casa Lar Luz do Caminho é 
mantida pela contribuição mensal 
dos associados, pela doação de 
alimentos, roupas e produtos de 
limpeza e higiene, pelo resultado 
do eventos (almoços, bingos, 
jantares) e pela receita de um 
brechó” relata o presidente 
Maurício Aurélio dos Santos.  

O encontro beneficente 
contemplou diversas atividades, 
como bingos, jogos, caminhadas, 
passeios de ônibus, aulas de 
surf, aulas de dança e muitas 
outras atrações.  

Assim como o brechó da 
Casa Lar e as atrações noturnas 
foram: Bingo com diversos 
brindes e música ao vivo, Jantar 
Açoriano dançante, Rodízio de 
Pizzas e food truck.  

Agradecemos a parceria e o 
apoio do Grupo Rodamundo pela 
realização do evento e a todos 
os envolvidos em mais um 
evento beneficente da Casa Lar.   



 

 

Este projeto é coordenado pela equipe técnica da Casa Lar e é executado pelo Grupo Escoteiro do Ar Hercílio 
Luz,  que organizam a festinha, desde convites, decoração, alimentação, até a limpeza do local após a festa. 
Neste mês comemoramos o 1° aninho de mais uma princesa da Casa Lar Luz do Caminho. Através deste 
projeto é possível proporcionar um aniversário especial para a criança e fazer com que elas  continuem 
celebrando sua vida, com momentos lúdicos e de confraternização, além de proporcionar o convívio 
comunitário. Mais uma vez agradecemos o Grupo de Escoteiros por mais esta linda festa de aniversário. 

No dia 13 de maio de 2018, o Programa Como Será com a 
apresentadora Sandra Anenberg, apresentou a reportagem de três 
jovens de Santa Catarina que se mobilizaram para melhorar as cidades 
onde vivem. Uma dessas jovens é a Marcella, a menina que com apenas 
8 anos de idade, que deu início a uma linda história da Casa Lar Luz do 
Caminho. Veja a reportagem completa no site:  

http://g1.globo.com/como-sera/noticia/2018/05/jovens-se-
mobilizam-e-conseguem-transformar-cidades-de-santa-catarina.html 

Durante o evento beneficente da Casa Lar Luz do 
Caminho no Camping Estadual do Rio Vermelho, as 
crianças da Casa Lar participaram de diversas 
atividades recreativas, entre elas tiveram aulas de surf 
na praia do Moçambique. As aulas foram ministradas 
pelo professor de surf, que ensinou o passo a passo,  
com treinos na areia e depois foram para o mar. Deram 
um show nas areias da praia do Moçambique.  
Parabéns para as crianças que aprenderam e se 
divertiram e parabéns pela iniciativa do professor. 


