Estatísticas do Registro Civil no
Brasil e na Bahia – Óbitos
Em continuidade ao artigo da edição anterior do Jornal Harmonia,

62,0% das mulheres com filhos nascidos vivos realizaram sete ou

acerca das estatísticas do Registro Civil referentes ao ano de 2012,

mais consultas pré-natal, sendo que na Bahia tal percentual era de

será abordada, nesta oportunidade, a temática dos óbitos. Segundo

apenas 44,5%, ou seja, menos da metade. Vale ressaltar que a

as informações disponibilizadas pelo IBGE, durante o ano de 2012

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que sejam

foram registrados 31,6 mil óbitos de crianças com menos de 1 ano

realizadas pelo menos seis consultas durante toda a gestação.

de idade (infantis). Deste contingente, 50,8% dos óbitos foram
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Tratando-se dos óbitos entre os demais grupos etários, chamava a
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vida), 17,3% neonatais tardios (de 07 a 27 dias) e 31,9% foram

atenção o elevado número de óbitos juvenis, ou seja, entre a
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um ano para outro não é mais o
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população de 15 a 24 anos de idade, e a significativa

comparativamente às décadas passadas, a participação percentual
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dias).

Apesar

da

sobremortalidade masculina, na medida em que proporção de

dos óbitos pós-neonatais na estrutura da mortalidade infantil ainda

óbitos masculinos em relação aos femininos superou 4 para 1, em

permanece elevada, sendo que em três unidades da federação

decorrência, sobretudo, das mortes violentas e acidentais. Com

superava os 40,0%: Amazonas (42,4%), Sergipe (41,5%) e Acre

efeito, no Brasil, em 2012, cerca de 70,0% dos óbitos de jovens do

(40,1%). Na Bahia, foram registrados 2,3 mil óbitos infantis e

sexo masculino de 15 a 24 anos de idade foram provenientes de

prevaleciam os óbitos neonatais precoces (55,8%), seguido pelos

mortes violentas. Entre as unidades da federação, Sergipe (80,7%),

deveríamos trabalhar como se

pós-neonatais (31,4%) e neonatais tardios (12,8%).

Bahia (78,3%) e Alagoas (77,7%) apresentavam as proporções mais

fosse

elevadas do país de mortes juvenis violentas entre os homens. Dada
De um modo geral, a mortalidade neonatal precoce reflete as

a gravidade desta inquietante e inaceitável situação, a temática da

condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a

violência será abordada em artigo específico em uma das próximas

inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

edições do Jornal Harmonia.

Segundo informações do Sistema de Informações sobre Nascidos
Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde, no ano de 2011, cerca de

José Ribeiro é economista e demógrafo.
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Jantar Dançante Beneficente
A Fundação Lar Harmonia, desde a sua constituição, vem
desenvolvendo um trabalho de promoção social junto às
comunidades por ela assistidas. Suas ações são mantidas por
doações, vendas de livros, realização de cursos, diversos
convênios, seminários e eventos beneficentes.
No próximo dia 22 de março, a Fundação estará realizando o seu
Jantar Dançante Beneficente, mais que um evento, um momento de
alegria, de descontração e de solidariedade.
O menu, a cargo do Cerimonial David Melo, foi elaborado com muito
cuidado, buscando atender a todos os paladares. Ao final do jantar,
sobremesas deliciosas.
Nosso Jantar Dançante é mais um evento onde buscamos o abraço
amigo e a amorosidade de todos aqueles que fazem ou querem
fazer parte da nossa Família Harmonia. A contribuição de cada um
é de fundamental importância para a manutenção das obras sociais
contará, como parceiros, com Café com Leite Comunicação,
Contraste Editora Gráfica, Envelopes & Cia., Vallet Park, Fátima
Santana, Marcelo Barros Filmagem e Paddock Eventos.
Venha participar conosco!

expediente

e presidente da Fundação Lar Harmonia.
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Abertura do Ano do PsiHarmonia
Núcleo de Psicologia da Fundação Lar Harmonia
Cada ano, iniciamos mais um período de atividades psicológicas na

A Fundação Lar Harmonia criou e mantém, graças à contribuição

Fundação Lar Harmonia. Em suas instalações, profissionais e

de profissionais voluntários que coordenam o Núcleo de Psicologia,

estudantes, mediante supervisão, oferecem os serviços inerentes à

um excelente serviço de atendimento psicológico gratuito, em

Psicologia Clínica. São demandas que emergem de uma sociedade

convênio com faculdades de Salvador, na tentativa de reduzir a

em que o indivíduo nem sempre consegue se legitimar, ser

demanda. Além do atendimento clínico, com supervisões, o Núcleo

compreendido ou mesmo compreender-se perante os desafios que

realiza cursos, seminários, palestras e estudos de casos,

a vida humana impõe. Por viver num sistema que muda

enriquecendo o conhecimento do campo psicológico em Salvador.

constantemente seus valores, que lhe permite cada vez mais

O grupo de estudantes e profissionais realizou, em 2013, contando

expressar sua natureza essencial, desconhecida e, por isso mesmo,

com mais de 40 voluntários, cerca de 3000 atendimentos a

surpreendendo a ele próprio, perde-se na construção de novos

crianças, adolescentes e adultos, incluindo o público da

estereótipos sociais. Obrigado a aprender e usar tecnologias que

Creche-Escola Teresa Cristina. A proposta é que, em 2014,

aceleram seu ritmo de vida, envolve-se em ondas coletivas que o

possamos ampliar nossos serviços com novos convênios e novos

distanciam de sua identificação primordial com a dimensão das

profissionais que queiram se tornar voluntários.

consciente, submerge ao domínio do Inconsciente, requisitando

Adenáuer Novaes é psicólogo clínico

auxílio profissional para entender o que se passa em sua mente.

e diretor da Fundação Lar Harmonia.

O compromisso do espírito com seus atos
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sensações. Muitas vezes, alienando-se por falta de opção

da Fundação Lar Harmonia. Para sua realização, esse evento

Edição
Adenáuer Novaes
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colabore com nossas
obras assistenciais

Caso você queira contribuir com o
trabalho da Fundação Lar Harmonia,
mande um e-mail para
atendimento@larharmonia.org.br.
Você receberá em casa um exemplar
do nosso jornal, onde poderá
acompanhar nossas realizações, e
um boleto bancário referente à sua
contribuição. O valor a ser doado
será estipulado por você.

“O amor é a força propulsora do universo.”

Em toda ação do homem encarnado reside um significado

queiram participar desses festejos, para que se mantenham atentos

espiritual, pois quem experiencia a vida é o espírito e não o corpo.

aos próprios atos e pensamentos, pois a melhor proteção contra a

O Carnaval é uma das maiores festas populares do planeta, em que

influência dos espíritos maléficos é o “orai e vigiai”. Afinal, não é a

o objetivo da grande maioria das pessoas é brincar, festejar

festa que faz o homem, mas o homem que faz a festa.

simplesmente, sem entregar-se ao desregramento e à libertinagem.

A consciência do papel de cada um na formação e manutenção da

Contudo, muitos se emaranham, envolvendo-se em excessos que

sociedade em que vive deve permanecer continuamente em todos

reprimiram por todo o ano, gerando uma sintonia perfeita com

os períodos e momentos de nossa vida, também no Carnaval. Isto

espíritos enfermos, desequilibrados. E pela desatenção, muitas

porque

pessoas se envolvem em lamentáveis obsessões coletivas, sendo

sociedade atual, egoísta e sequiosa de sensações. Cidadania é uma

vampirizadas e tornando-se presas fáceis de influências nefastas.

palavra esquecida, lembrada apenas, algumas vezes, nos raros

Este clima de “liberalidade” quanto aos ilícitos desvarios das

momentos em que exigimos nossos direitos, enquanto cidadãos,

drogas, do álcool e da libertinagem sexual traz, na mentalidade de

frente ao “Estado”, como em múltiplas rebeliões vistas no país. Mas

alguns, a ideia do extravasar. Ah! Mas apenas uma vez por ano vale

o compromisso maior da cidadania, o compromisso de respeito

a pena enlouquecer, colocar o “diabo” para fora; afinal ninguém é de

entre nós mesmos, resta esquecido. O Carnaval é o que é em

ferro. Será que vale mesmo a pena? A AIDS se alastra, a gravidez

virtude do que somos. Busquemos, a cada dia, sermos mais

indesejada aparece, os abortos são numerosos também com

conscientes e melhores, respeitando-nos como cidadãos.

a ideia do “pode tudo” está vigente no cotidiano da

mortes maternas.
A Doutrina Espírita é pautada no livre-arbítrio e não em sanção
castradora.

Cabe-lhe, portanto, esclarecer todos aqueles que

Fernando Santos é médico
e um dos diretores do Centro Espírita Harmonia.
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