jornalharmonia

OUTUBRO DE 2014
ANO XI | Nº 131

A visita do prefeito ACM Neto
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aproxima do que se conhece
com o nome de democracia. O
cidadão exerce o direito de
Receber a visita de um politico, neste caso, a autoridade máxima da
cidade, é sempre um momento delicado para uma instituição que
não tem qualquer vínculo político partidário. Reconhece, porém, a
importância do apoio, a seus projetos, de toda a sociedade,
incluindo o poder executivo, através de convênios e contratos que
contribuem de forma significativa para realizar com excelência suas
ações e executar seus projetos.
Desde sua criação em 1994, a Fundação Lar Harmonia segue firme
em seu ideal de construção de uma sociedade melhor, na certeza
de que a essência da bondade é criar vínculo, estabelecer uma rede
de relações e o endividamento mútuo, criar aliança, um pacto de
confiança, com o outro e com o Transcendente.
Isabel Guimarães é doutora em ciências da saúde,
terapeuta junguiana e coordena o Ciclo VII da Universidade Livre
do Espírito, no Centro Espírita Harmonia.

escolher diretamente aquele que
administrará a sociedade em
que deseja viver. Muito embora
esta outorga seja salutar, não
implica que o cidadão deva
prescindir de continuar a
participar, também diretamente,
com seu esforço em atender as
obrigações que lhe cabem,
contribuir com a manutenção da
paz e, sobretudo, fiscalizar o
cumprimento das promessas
dos eleitos. Os que ascenderam
ao poder não devem esquecer
que se trata de uma outorga,

Fernando Santos é médico
e um dos diretores do Centro Espírita Harmonia.
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cujo exercício fará parte de seus
feitos que serão contados na
vida espiritual.
Adenáuer Novaes
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Viver segregado, cada um em “seu casulo”, querendo levar a
vantagem de “uma vida privilegiada” caracteriza o querer viver sem
os respingos dos males da sociedade em que fomos gerados, a
qual auxiliamos, na omissão e na quase inação, a manter-se como
está. Onde o sacrifício como “sacro ofício” quase inexiste, mas sem
desapego não dá! Dói, mas é imprescindível cortar na própria carne,
ou seja, "ressignificar" o que o instinto de sobrevivência emoldurou,
através dos tempos, nas disputas pela sobrevivência, senão
choraremos ainda mais.
Espiritualidade, união com “o todo sagrado” sem perder a
individualidade de ser você mesmo, é construir a paz. Para isso
reencarnamos. Para aprender a lidar com a liberdade nata do ser,
liberdade que se delimita pelo respeito vivenciado na liberdade dos
outros. O que estamos fazendo com a nossa liberdade? O
significado de cidadania precisa ser integrado na composição de
colocar os nossos “dons humanos” a serviço da sociedade, no
exercício do "sacro ofício" do viver.
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Eleições é o tema que mais se

Violência Urbana e Espiritualidade
A vida humana tem se mantido e evoluído através das disputas e na
adaptabilidade que é imposta “ao ser”, pois assim sobrevivemos
aos dinossauros, às catástrofes, aos inúmeros flagelos infligidos ao
homem pelo próprio homem..., e sabe-se mais lá ao que! A violência
urbana espelha as disputas na acirrada desigualdade social que
vivemos, e a cultura do sempre levar vantagem projeta o herói
nacional sem face, “o sem vergonha”. Embriagados no desejo da
pílula mágica que resolva os nossos problemas “sem tanto
sacrifício”, permitimos as drogas tornarem-se financiadoras da
violência que vivenciamos.
Uma mãe está na fila para comprar lanche na escola, e seu filho fura
a fila e pega o ticket; orgulhosamente, em voz alta, ela assevera: ai,
meu filho, você é esperto. Mais atrás, na fila, um homem diz: minha
senhora, se alguém leva vantagem em algo, alguém estará pagando
por isso; espero que não vivencie o dissabor de ver a vida de seu
filho arrebatada pela esperteza de alguém a envolvê-lo no uso de
drogas, ou roubar-lhe numa esquina qualquer, e tirar-lhe a vida
porque simplesmente deu vontade, neste pais de “espertos” onde
campeia a impunidade.
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No dia 29 de agosto, a Fundação Lar Harmonia recebeu a visita do
prefeito da cidade de Salvador ACM Neto. A visita do prefeito à
sede da instituição foi cercada de expectativas por parte dos
funcionários, mas principalmente das crianças, que fizeram
apresentações de canto, dança e até uma pequena peça teatral
retratando uma lenda do folclore brasileiro. A visita reforçou as
parcerias já existentes entre a FLH e a prefeitura de Salvador, na
Creche Escola Teresa Cristina e Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo, além de abrir caminho para novos projetos.
ACM Neto foi recebido por membros da diretoria da FLH,
funcionários e professores da Creche Escola Teresa Cristina.
Diferente da forma efusiva e eufórica que muitas vezes assistimos
nas visitas de autoridades ou pessoas públicas a instituições, a
passagem do prefeito transcorreu em um clima de alegria,
serenidade e respeito mútuo, demonstrando o quanto os propósitos
da Fundação foram absorvidos por toda sua comunidade,
principalmente as crianças, que tiveram a oportunidade de uma
experiência de relação saudável com um politico. A educação,
tranquilidade, o carinho e a espontaneidade das crianças foram o
marco dessa visita, sendo visível que esse comportamento
impactou de forma positiva o prefeito, que acolheu com carinho e
paciência todas elas.
O prefeito conheceu todas as dependências da Fundação e seus
projetos sociais. Visitou todas as salas de aula quando as crianças
fizeram fila para pedir autógrafos.
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Entre os projetos da Fundação Lar Harmonia, consta, desde 1994, a criação de um lar para idosos.
A ideia é criar um lar onde o idoso desamparado, sem família, possa encontrar assistência que lhe
devolva o sentimento de pertencer a um grupo referencial que o insira produtivamente na
sociedade. Não será um asilo nem um depósito de pessoas sem utilidade, mas um lar de
convivência e auxílio mútuo que lhe devolverá, no ocaso da vida física, autoestima e valorização de
sua existência pelo esforço em contribuir com seu grupo.
Os idosos cuidarão de suas próprias casas, contando com a colaboração de uma auxiliar, que
permanecerá na habitação apenas durante o dia, para serviços domésticos. Cada idoso viverá num
grupo misto de homens e mulheres, numa casa (apartamento) de três quartos, junto com outros oito
internos, com liberdade de sair, recebendo assistência médica, psicológica, nutricional e jurídica.
Também terá acesso às oficinas para o desenvolvimento de diferentes habilidades, além de amplos
espaços de lazer e convivência social.
Todos os serviços, como é da filosofia da Fundação Lar Harmonia, serão gratuitos e se destinarão
prioritariamente a pessoas desprovidas de recursos materiais. Os internos serão selecionados
segundo critérios que incluem idade acima de 65 anos, pessoas sem família que os abrigue, não
estejam sob cuidados médicos que os incapacitem a atividades domésticas, não sejam portadores
de transtornos psíquicos graves nem possuam renda superior a um salário mínimo.
As obras de construção já foram iniciadas, com previsão de término no início do primeiro semestre
de 2016. No terreno, adquirido graças às doações de pessoas amigas da Fundação, próximo a sua
sede, também está sendo construída a Unidade de Promoção Social, com quatro pavimentos, onde
serão instalados os profissionais que servirão ao Lar de Idosos, bem como a todos os serviços da
Assistência Social da Fundação. A construção conta com recursos diversos, encabeçados pela
CAPEMISA e pela Construtora Segura, além da doação de muitos colaboradores da Fundação Lar
Harmonia. Quem quiser colaborar poderá fazê-lo de várias formas, também com doação de
recursos financeiros, devendo procurar a Supervisora Mabel, no horário comercial.
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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.
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Adenáuer Novaes é psicólogo clínico
e diretor da Fundação Lar Harmonia.
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“O amor é a força propulsora do universo.”

Principais
resultados
do IDEB
2013
No dia 5 de setembro de 2014, o Ministério da Educação, por
intermédio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), divulgou os resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referentes ao ano de
2013. Criado pelo INEP em 2007, o IDEB busca reunir, em um só
indicador, dois conceitos importantes para a qualidade da educação:
fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no
Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – para as unidades
da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Numa
escala que vai de 0 a 10, o MEC estabeleceu a média 6 como objetivo
para o país, a ser alcançado até 2021. Tal meta foi referenciada no
patamar educacional médio dos países da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O IDEB nacional referente aos anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino
Fundamental (EF) alcançou 5,2 em 2013 e superou em 0,3 ponto a meta
estabelecida de 4,9. Conforme evidencia o INEP, os anos iniciais do
ensino fundamental são oferecidos prioritariamente pelas redes
municipais, que respondem por 81,6% das matrículas da rede pública
nessa etapa. No âmbito da rede municipal de ensino, as metas foram
alcançadas por 69,7% dos municípios brasileiros. Entretanto, tal
percentual variou expressivamente entre as unidades federativas. Na
Bahia, por exemplo, pouco mais da metade dos municípios (55,4%)
alcançou a meta. Tratando-se dos anos finais (6º ao 9º ano) do EF, o
IDEB nacional evoluiu de 4,1 em 2011 para 4,2 em 2013.
No Estado da Bahia, o IDEB relativo aos anos iniciais do EF variou de
4,2 para 4,3 entre 2011 e 2013 e superou a meta projetada de 3,8, ainda
que figurasse bastante abaixo da média nacional (5.2). Já nos anos
finais do EF, o IDEB oscilou de 3,3 para 3,4 durante o referido período e
não alcançou a meta de 3,6 projetada para o ano de 2013. Vale ressaltar
que a Bahia apresenta um dos mais baixos valores de IDEB do país,
detendo, por exemplo, o terceiro menor para os anos finais do EF – à
frente apenas de Alagoas (3,1) e Sergipe (3,2). Tratando-se da capital
Salvador, o índice referente aos anos iniciais do EF na rede municipal

permaneceu
inalterado (4,0)
entre 2011 e 2013, mas
cumpriu a meta (3,9). Nos
anos
finais,
apesar
do
crescimento de 2,8 para 3,0 , a
meta de 3,3 não foi alcançada em
2013. Vale evidenciar que a capital
baiana apresenta os menores valores
de IDEB (tanto nos anos iniciais
quanto nos finais) dentre as 27
capitais brasileiras.
O IDEB nacional do Ensino Médio
(EM) manteve-se em 3,7 e não
alcançou a meta de 3,9 prevista
para o ano de 2013. Na Bahia, o
IDEB declinou de 3,2 em 2011 para 3,0
em 2013 e se afastou ainda mais da meta de
3,5 estabelecida para este último ano. Na rede estadual do EM, o
declínio foi de 3,0 para 2,8, enquanto, na rede privada, o índice se
manteve inalterado num patamar de 6,3.
Por fim, uma boa notícia. A Escola Municipal Teresa Cristina (mais
conhecida como Creche Escola Teresa Cristina) – mantida pela
Fundação Lar Harmonia em convênio com a Prefeitura Municipal do
Salvador – apresentou um excelente desempenho. Com efeito, o IDEB
referente aos anos iniciais do ensino fundamental evoluiu
significativamente ao passar de 3,8 em 2011 para 4,9 em 2013,
figurando atualmente bastante acima do IDEB correspondente ao total
da rede municipal soteropolitana (4,0).
José Ribeiro é economista e demógrafo.
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