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EDUCAÇÃO
É antigo, enorme e
absurdamente desprezado o
problema da educação no
Brasil. Plataforma de muitos
políticos, que prometem a
solução para a falta de
escolas, para a baixa
remuneração dos professores
e para a melhoria do conteúdo
que é passado ao aluno, nada
porém acontece que venha a
melhorar a qualidade do
ensino. É mais comum os
burocratas de plantão
reduzirem a oferta de vagas,
abandonarem as escolas,
quando não pretendem
fechá-las. Graças ao poder da
Opinião Pública, a mobilização
popular, não nos calaremos
quando qualquer
representante do Município ou
do Estado tentar fazê-lo.
Educar é garantir
prosperidade e um futuro
digno às pessoas. Neste
sentido, com o objetivo de
ampliar a oferta de escolas em
Salvador, a Fundação Lar
Harmonia implantou a Creche
Escola Teresa Cristina, hoje
administrada pela Secretaria
de Educação da Prefeitura de
Salvador.
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GRUDI: ENCONTRO COM OS IDOSOS
Por Ana Vieira, analista de sistemas e coordenadora do GRUDI, no Centro Espírita Harmonia.
Desde o momento em que se iniciaram as atividades do Centro de Convivência Ildefonso do
Espírito Santo, no Lar Harmonia Fabiano de Cristo, nós, da equipe do Grupo de Desenvolvimento
Espiritual Infanto-Juvenil – GRUDI, começamos a “namorar” a ideia de promover a integração entre
nossas crianças e os idosos do projeto.
Esse ano, no dia 30 de setembro, fazendo parte do nosso Acampadentro, evento anual no qual
acampamos com nosso grupo de crianças e jovens na Fundação Lar Harmonia por 24 horas,
realizando diversas atividades e brincadeiras, incluímos a novidade e realizamos essa integração,
que se mostrou uma rica experiência para todos os envolvidos. Esse momento foi carinhosamente
planejado pela nossa equipe em conjunto com Suzameri e Ângela, da equipe do projeto Cuidando
do Idoso, atividade que integra o Centro de Convivência.
Trabalhamos anteriormente com as crianças o tema do cuidado e respeito com o idoso e
percebemos logo a ansiedade delas quanto a esta atividade, ansiedade essa que também nos
envolvia.
Depois de tudo planejado, deparamo-nos com um grande desafio: realizar o evento que envolveria
cerca de 40 crianças e jovens, 25 adultos, entre pais e evangelizadores, 50 idosos e toda a equipe
do Lar em um espaço pequeno, não pensado para essa quantidade de pessoas. Mas, lançado o
desafio, o espaço foi adaptado, móveis foram retirados e tudo foi preparado caprichosamente para
o momento.
E quanta emoção esse evento nos trouxe! Entre momentos de aquecimento com dança e
coreografia e brincadeiras de mímica com a participação de todos - crianças, jovens e idosos -,
tivemos um momento ímpar de bate-papo com duplas de criança/jovem e idoso, no qual
percebemos, encantados, a espontaneidade dessa integração. Mãos entrelaçadas, ombro a
ombro, conversas ao pé do ouvido... Alguns desses momentos foram registrados por câmeras que,
nos nossos dias, não faltam em nenhum lugar, mas principalmente todos foram e estão registrados
em nossos corações.
Nossa percepção foi que a emoção e o prazer sentidos foram o tom para todos nós crianças,
jovens, idosos, pais e equipes envolvidas.
O senso de cuidado e a ternura que nos envolvem quando estamos em contato com uma criança,
quanto mais nova seja, também nos alcançam quando estamos com um idoso, quanto mais idade
este tenha. A junção dessas gerações é mágica. É quando a experiência, o conhecimento e a
capacidade de amar se encontram com a leveza, a alegria e a simplicidade em clima de perfeita
harmonia.
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Colabore com nossas
obras assistenciais

Que venham outros momentos como esse.

Caso você queira contribuir com o
trabalho da Fundação Lar Harmonia,
visite nosso site
www.larharmonia.org.br ou mande
um e-mail para
atendimento@larharmonia.org.br. O
valor de sua contribuição será
estipulado por você.
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Novembro
11/11 (sáb) 18h
II Festival de Balé

Dezembro
03/12 (dom) 7h
Caminhada pela Paz e Café da Manhã
09/12 (sáb) 19h
XII Encontro das Religiões
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II FESTIVAL DE BALLET LAR HARMONIA

Por Cristiane Silveira, advogada e presidente da Fundação Lar Harmonia

A Fundação Lar Harmonia realizará, no dia 11 de novembro,
o seu 2º Festival de Ballet, este ano com o tema “Aladdin e a
Princesa Jasmine”.
O espetáculo contará com a apresentação das crianças que integram as Oficinas de
Balé da Instituição, mantida em parceria com a Escola de Balé Ebateca – Costa Verde, e
simboliza o resultado de um ano de trabalho com cada um dos alunos.
As Oficinas de Balé da Instituição foram criadas em 2005 e, desde então, conta com a
coordenação da EBATECA – Costa Verde que, com muito amor, oferece os seus melhores
instrutores para as turmas mantidas em parceria na Fundação e destinadas às crianças que
integram as famílias beneficiadas com os seus programas sociais, além dos alunos
matriculados na Escola Municipal Teresa Cristina.
As aulas de balé são uma importante ferramenta para a educação da criança, estimulando sua
criatividade, sua sensibilidade para música e para as artes, de forma mais refinada e clássica, e
auxiliando-a quanto à formação da disciplina e determinação pessoal.
Com Aladdin e a Princesa Jasmine, adaptação do filme da Disney, os alunos de balé, com a
participação especial da Oficina de Teatro da Fundação Lar Harmonia, levarão o público a embarcar
em uma aventura de romance, fantasia e magia, quando, no coração de uma cidade encantada, apenas
um rapaz chamado Aladdin, com a ajuda da lâmpada mágica, poderá salvar a princesa Jasmine das
mãos do cruel feiticeiro Jafar e mudar o rumo da sua vida.
Todos estão convidados a conhecer, através dos alunos da Oficina de Balé Harmonia, esta linda história, que
traz o amor, a amizade, a liberdade e os sonhos.
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Data: 11.11.2017 Horário: 18h
Local: Auditório Francisco Cândido Xavier - Sede da Fundação Lar Harmonia Rua Deputado Paulo Jackson, 560,
Patamares, Salvador – Bahia.
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MUTIRÃO DE PRÓSTATA
Por Sheldon Menezes, médico e diretor do
Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo
O câncer de próstata é o tumor mais frequente dos homens acima de
50 anos, tirando os tumores de pele não melanoma, e o segundo em
óbito. No Brasil, ocorrem, em média, 65 mil novos casos por ano, com
13 mil e quinhentos óbitos. Apenas na Bahia, são cerca de 2500 novos
casos, sendo 850 em Salvador.
Um dos maiores problemas dos cânceres em geral é que, inicialmente,
não apresentam sintomas, e o de próstata não foge a essa regra.
Muitos homens ainda não procuram realizar exames periódicos por
não sentirem dificuldade para urinar, o que é um equívoco. A essa
questão, junta-se o preconceito em relação ao exame digital da
próstata, conhecido como toque retal, que, em verdade, é um exame
simples e rápido
.
A suspeita do câncer de próstata é feita através do exame digital da
mesma e do de PSA, através de um exame de sangue. A idade
recomendada para a realização da avaliação é 45 anos, caso não haja
história de câncer de próstata na família, ou 40 anos, caso exista, e a
periodicidade é anual. Quando alguma alteração ocorre, o homem é
submetido a uma biópsia para confirmação. O diagnóstico precoce é
fundamental para que se alcance a cura.
Por conta da gravidade desses dados, que se repetem em quase todo
o mundo, são organizadas atividades em diversos países no mês de
novembro para alertar os homens da necessidade de cuidar da saúde
relacionada ao diagnóstico precoce do câncer de próstata e dos
demais tumores urológicos. Esse movimento passou a ser chamado de
Novembro Azul.
A Fundação Lar Harmonia, através do seu Ambulatório Médico
Eurípedes Barsanulfo(AMEB), já participa dessa campanha há alguns
anos, através do Mutirão de Próstata.
Esse ano, o mutirão ocorrerá no dia 18 de novembro, das 7h às 13h,
quando serão atendidos 150 homens. Durante o evento, será realizada
a consulta com o urologista e a dosagem do PSA. Já temos confirmada
a presença de vários urologistas, que atenderão voluntariamente,
assim como a participação do Laboratório LPC, que fará o exame
laboratorial também de forma gratuita.
Se você conhece algum homem acima dos 45 anos, ou dos 40 anos
com história de câncer de próstata na família, e que ainda não tenha
feito essa avaliação, oriente-o a marcar uma consulta com o urologista
ou a participar do nosso mutirão, caso não possua convênio médico.

1º FESTIVAL DE ARTES DO
CENTRO ESPÍRITA HARMONIA
Por Rose Azevedo, coordenadora do
Núcleo de Artes do Centro Espírita Harmonia
Com o objetivo de divulgar a arte como instrumento de
educação para o espírito é que nasce a ideia do 1º
Festival de Artes do Centro Espírita Harmonia.O
evento tem como base divulgar obras artísticas,
mediúnicas ou não, que tragam em sua essência
mensagens que edifiquem o ser, bem como promover
o desenvolvimento da arte no âmbito do Centro
Espírita Harmonia e da Universidade Livre do Espírito
(ULE).
O Festival acontecerá no próximo dia 26 de novembro
(Domingo), às 16h, no Auditório Francisco Cândido
Xavier, na sede da Fundação Lar Harmonia, e
apresentará talentos autorais nos segmentos da
Música, Teatro, Poesia, Dança e Artes Plásticas.
Dentre os participantes selecionados estão alunos da
ULE, colaboradores e frequentadores do Centro
Espírita Harmonia e outros autores afinados com a
proposta do Festival. O evento conta com a direção
artística de Andrezão Simões (Apresentador do
Programa Roda Baiana da Rádio Metrópole), e
promete animar e despertar o público para o belo e
para as reflexões que a arte nos proporciona.
Sem a proposta de concorrências ou premiações, o
Festival visa, acima de tudo, descobrir e despertar
novos talentos artísticos, bem como divulgar suas
mensagens edificantes.
As inscrições foram abertas no mês de agosto de
2017 e, a partir daí, foram sendo cuidadosamente
analisadas pela comissão. A partir do dia 1º de
novembro já poderemos ver a lista dos selecionados
através do site do Festival de Artes:
https://cespiritaharmonia.wixsite.com/festivaldeartes.
Na coordenação geral, esse evento conta com uma
equipe atenta e comprometida com a qualidade e
excelência em sua organização: Rose Azevedo
(Coordenadora do Núcleo de Artes do Centro Espírita
Harmonia), Fernando Santos (Coordenador do Grupo
de Teatro do CEH), Artur Paranhos (Diretor e Produtor
Musical), Renata Rossini (Profissional de Dança),
Fábio Neves (Ator), Guida Capelo (Artista Plástica),
Maria Cecília Alvarenga (Coordenadora da ULE) e
Adenáuer Novaes (Diretor da Fundação Lar
Harmonia).
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Domingo, 26 de novembro, é dia de celebrar a ARTE
no Centro Espírita Harmonia e você é o nosso
convidado especial.
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