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A preparação e realização de grandes eventos esportivos, como a

estádios e nas obras de infraestrutura que ainda serão realizadas

Copa do Mundo e as Olimpíadas, envolvem sempre desafios

até junho quanto durante a realização dos jogos; de prevenção de

relevantes para o mundo do trabalho, tanto no que se refere aos

acidentes de trabalho, jornadas exaustivas, contratações irregulares

seus esperados impactos positivos (como a ampliação das

e formas precárias e proibidas de trabalho. Vale ressaltar que as

oportunidades de formação profissional e de geração de emprego,

ações da agenda propositiva e preventiva se estendem além das

trabalho e renda) quanto a riscos de várias ordens (como acidentes

cidades-sede e abarcam também, por exemplo, municípios que irão

e más condições de trabalho). Buscando equacionar esses

hospedar as seleções de futebol durante o período de treinamento

de nascimento de Chico

desafios, desde outubro do ano passado foram assinados

e concentração, destinos turísticos localizados em regiões

Compromissos pelo Trabalho Decente em oito cidades-sede da

próximas às cidades-sede, municípios que fornecerão serviços de

Xavier (02.04.1910),

Copa de 2014: São Paulo, Cuiabá, Porto Alegre, Fortaleza, Rio de

alojamento, alimentação e transporte etc.

Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Natal. Esses Compromissos são

A OIT acredita firmemente que é possível pactuar e instalar

fruto de um processo de diálogo social entre o Governo Federal, os

importantes espaços de diálogo social capazes de estimular a

governos estaduais e municipais, organizações sindicais e de

adoção de iniciativas ou fortalecer as já existentes para

empregadores, outras instâncias do Estado (como o Ministério

potencializar a promoção do Trabalho Decente nas atividades de

Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho) e organizações da

preparação e realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas de

(18.04.1857); 18 de abril

sociedade civil, com a participação do Escritório da Organização

2016 no Brasil. Estimula e acompanha com muito interesse essa

Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil. Seu objetivo é identificar

experiência, que seguramente também servirá de referência para

é o dia do livro.

oportunidades e vulnerabilidades relacionadas à realização da Copa

outros grandes eventos que terão lugar no país e para futuras

de 2014 no âmbito das relações, condições e direitos do trabalho e

edições da Copa do Mundo e das Olimpíadas em outros países.

construir uma agenda propositiva e preventiva que visa eliminar ou
diminuir ao máximo essas vulnerabilidades e potencializar ao

Laís Abramo é Diretora do Escritório da OIT no Brasil

máximo as oportunidades e o legado social e trabalhista da Copa.

José Ribeiro é Especialista em Estatísticas Laborais da OIT.

Comemorações
Para nós, o mês de abril
é rico em datas
importantes. Aniversário

aniversário do Centro
Espírita Harmonia
(18.04.1998), aniversário
de lançamento de O
Livro dos Espíritos

Também, no mês de
abril, realiza-se a
Semana Espírita do
Centro Espírita
Harmonia.

Os Compromissos são documentos abertos à adesão de

Particularmente tem um

organizações e instituições do poder público e da sociedade civil,

sentido especial porque

além de empresas. Nesse marco, e em um processo de diálogo
social, estão sendo pactuadas prioridades e estratégias de
intervenção em várias áreas para antes, durante e depois da Copa.
Entre os temas abordados figuram: a ampliação das oportunidades
de formação profissional e de geração de emprego, trabalho e
renda, com especial atenção para a situação de mulheres, negros e
jovens; a transformação em permanentes de parte dos empregos
temporários gerados em função da Copa e a abertura de espaços
de integração das pequenas e microempresas, trabalhadores e
trabalhadoras autônomas e empreendimentos da economia
solidária nos diversos setores produtivos dinamizados pela
organização do evento e realização dos jogos. Também estão
presentes ações de prevenção de situações de trabalho infantil e de
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes; de
melhoria das condições de trabalho, tanto na construção dos

Programação 2014
Abril

07 a 13

X Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia
“Evangelho, Amor e Luz”

13/04 (Domingo) - Das 9 às 12 horas
2º Seminário: Psicologia do Evangelho
Adenáuer Novaes
Maio

17/05 (Sábado) - às 20h

Aniversário do Núcleo Médico

acontece o lançamento
do volume III do livro
Jesus, O Intérprete de
Deus, cujo conteúdo
evoca o Evangelho,
razão da vida de muitas
pessoas. É um mês que
nos deixa muito feliz.
Adenáuer Novaes

Junho

08/06 (Domingo) - às 17h
Encontro Junino

PÁGINA 2

2
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Livros: novos
lançamentos da
Fundação Lar Harmonia
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Evangelho, Amor e Luz

Psicologia do Evangelho

A Semana Espírita é o grande evento anual do Centro Espírita Harmonia

O público será presenteado com o SEMINÁRIO PSICOLOGIA DO

– CEH. Este ano, acontecerá no período de 7 a 13 de abril com o tema

EVANGELHO, que terá como focalizador Adenáuer Novaes. O evento

“Evangelho, Amor e Luz”, em comemoração aos 150 Anos de O

marcará o encerramento da X SEMANA ESPÍRITA DO CENTRO

Evangelho Segundo o Espiritismo, terceira obra da Codificação da

ESPÍRITA HARMONIA e será um acontecimento imperdível aos que

O primeiro deles é Jesus, o Intérprete de Deus, O Evangelho do

Doutrina Espírita, de Allan Kardec.

desejam melhor compreender a psicologia profunda e transformadora

Amor, terceiro volume de uma coleção de sete volumes, de autoria

Trata-se de um evento que é macro em todas as dimensões:

que o Cristo trouxe à humanidade.

de Adenáuer Novaes. Nesse volume, o autor segue interpretando as

planejamento, número de dias, envolvimento de colaboradores

falas de Jesus constantes nos textos de Mateus, contribuindo para

(encarnados e desencarnados) e público participante. Em seus quase

No seminário, o focalizador levará o público a fazer uma ponte entre a

seis meses de planejamento, muitos foram os detalhes discutidos e

Psicologia e o Evangelho, levando-o a perceber, através das

considerados em diversas reuniões. Neste evento, o CEH se mobiliza e

mensagens de Jesus, a necessidade da revisão dos valores internos

abre suas portas para receber, amorosamente, convidados de forma

para se obter “um sentido íntimo de consciência superior de Vida”.

Livros: novos
lançamentos da
Fundação Lar Harmonia

X Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia

Neste mês de março, a Fundação Lar Harmonia tem a alegria de
lançar dois novos livros, através de sua Editora Harmonia.

o entendimento da maravilhosa doutrina que ele, Jesus, nos deixou,
levando-nos à reflexão de nos percebermos Espírito imortal,
representantes da divindade maior e lembrando-nos da importância
de que “muitas são as maneiras de amar e várias são as nuances do

geral e para mostrar o que tem de melhor em interessantes palestras de

sentimento chamado amor”.
O segundo livro, Refletindo com Jesus, organizado por Ana Carmen
Segura, trata-se de um opúsculo, pequena coletânea de
mensagens extraídas dos três primeiros volumes de Jesus, o

conteúdos intelectuais espíritas. Em uma semana muito rica de eventos,

Com essas percepções importantes e inovadoras trazidas pelo

contamos com palestras, peça teatral, Evangelho, atividades para as

psicólogo clínico Adenáuer Novaes, as mensagens de Jesus podem ser

crianças, Curso Básico, atividades reunindo jovens e Grupo de Pais,

vivenciadas por todos, pois fazem parte da alma humana.

pintura mediúnica e um imperdível Seminário, “Psicologia do

Intérprete de Deus, em comemoração aos 150 anos de O Evangelho

Evangelho”, com Adenáuer Novaes, que traz, em seu programa, temas

Para essa viagem maravilhosa e intrigante, permeada pelo Evangelho e

nosso amigo Chico Xavier, “representa uma luz a nos mostrar a

que nos levarão a profundas reflexões. A contribuição para participar

pela Psicologia, Adenáuer fará uma abordagem do seu livro Psicologia

imensidade do esforço que temos a fazer para melhorar-nos”.

desse seminário é 1Kg de alimento não perecível.

do Evangelho e tratará, entre outros, dos seguintes temas: “A Psicologia

E não para por aqui. Durante o ano, a Fundação lançará novas

Após esta maravilhosa semana, todos os que conosco estiveram,

do Espírito”, “A Mensagem Cristã”, “A Mensagem Espírita”, “A

obras que, certamente, levarão o leitor a novas reflexões e, quem

colaborando ou participando das diversas atividades, poderão refletir

Personalidade de Jesus”, “A Psicologia do Sermão da Montanha” e “A

sobre o conhecimento adquirido, a harmonização de suas energias, a

Psicologia nas Parábolas”.

Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, obra esta que, segundo

sabe, a novos aprendizados.

felicidade do pertencimento a um grupo tão amigo e acolhedor e a

Ana Carmen Segura é administradora

expediente

e voluntária na Editora Harmonia, na Fundação Lar Harmonia.
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Seminário com Adenáuer Novaes

Edição
Adenáuer Novaes

Impressão
Contraste Editora Gráfica

Textos
Adenáuer Novaes • Ana Carmen
Segura • Cristiane Silveira • José
Ribeiro • Renato Rodrigues

Tiragem
3.000 exemplares

Projeto Gráfico e Arte Final
Diego Novaes
Revisão
Maria Angélica de Mattos

Rua Deputado Paulo Jackson, 560.
Piatã • Salvador-Bahia-Brasil
(71) 3286-7796
atendimento@larharmonia.org.br
www.larharmonia.org.br

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.”

multiplicação do seu interesse pelo aprendizado do Espiritismo e por

Este evento integra a programação da X Semana Espírita do Centro

sua evolução espiritual.

Espírita Harmonia, e as vagas são limitadas à capacidade do auditório.

Encerraremos a X Semana Espírita com o “Almoço de Domingo”,

As inscrições poderão ser realizadas na livraria da Fundação Lar

também aberto ao público, quando congregaremos e estenderemos

Harmonia, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. As

nossa deliciosa convivência por mais algumas horas, agradecendo a

doações serão destinadas

participação de todos os que estiveram envolvidos nas muitas etapas e

Harmonia.

às obras sociais da Fundação Lar

atividades da nossa Semana Espírita.
Você é nosso convidado. Confira nossa programação e venha participar
da X Semana Espírita do CEH.

Data

13.04.2014
Horário

Data

de 7 a 13 de abril
Local

Centro Espírita Harmonia
Rua Deputado Paulo Jackson, 560 – Piatã
www.centroespiritaharmonia.org.br
www.larharmonia.org.br

das 9:00 às 12:00h
Local

Auditório Francisco Cândido Xavier
Cristiane Silveira é advogada
e presidente da Fundação Lar Harmonia.

Renato Rodrigues é administrador e coordenador
da Semana Espírita, do Centro Espírita Harmonia.
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