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Realizações 2009

Que venha 2010
2009 foi um ano de muito trabalho e de experiências significativas
para todos que fazem a Fundação Lar Har monia. Funcionários, Parceiros, Colaboradores e Dirigentes se
esmeraram em servir à causa do Bem e da constr ução de uma sociedade mais justa e igualitár ia. 2010 nos
desafia a novos empreendimentos, fazendo com que a vida se mo vimente na direção do Amor. Juntos,
continuaremos promovendo Paz e Felicidade.
Adenáuer Novaes
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Educação Infantil e Ensino Fundamental
Diretoras:

dificuldades compor tamentais e de
aprendizagem.

Claudemira Góis – CETC
Maria das Neves – EAK

b) Oficina UNIART – Diagnóstico
da aquisição de consciência
fonoaudiológica da cr iança.

Vice-Diretoras:

Taísa Rosário, Luciane Silva
e Jeane Santos

c) Desenvolvimento de trabalho de
arteterapia com alunos da CETC ,
coordenado pela psicopedagoga
Rita de Cássia Soares .

Funcionamento em Turno Integral e em
parceria com a Secretar ia Municipal de
Educação e Cultura da:

Durante o ano, foram realizados
eventos sistemáticos com os
alunos da Creche, através do
Projeto Festa da Esperança,
coordenado por Rosaly Perez e
equipe.

– Creche Escola Teresa Cristina, com
230 alunos de 02 anos até a 5ª sér ie.
– Escola Allan Kardec, com 196 alunos
de 6ª à 9ª sér ies.
– Número de Alunos atendidos em
2009: 426 crianças / adolescentes
Apoio do Centro Espírita Casa de
Redenção Joanna de Ângelis no trabalho
com a EAK e aos familiares dos alunos,
incluindo o início de obras de um ref eitório
e uma sala de informática.
Apoio da Polícia Militar e do Salvamar na
EAK, com ações no combate a drogas e
aulas de natação.
Escolha de Jailson Conceição, aluno da
6ª Serie da EAK, vindo da CETC , entre
os alunos de toda a Rede Púb lica da
Bahia (3 vagas), para trabalho cultural na
Espanha.

2) Realização de encontros dos alunos
da Panamericana e CETC.
Desenvolvimento do Projeto Hor ta
Escolar e Jardim com o Gr upo de 4 anos
da Creche: através da parcer ia com
Empresa Bahia Pet e a coordenação do
voluntário Damásio Lopes – Ar te
Educador – especialista na área de
Horta, Jardinagem e Paisagismo, e apoio
de funcionários do Citibank.
Inauguração de Espaço de Apoio
Pedagógico / Br inquedoteca e reforma
em salas da CETC, realizadas pelos
voluntários Sebastião e Rosaly P erez.

Manutenção da Parceria com a Escola
Panamericana e a CETC para :

Realizações pelo Núcleo de Psicologia da Fundação Lar Harmonia – PSI
– com alunos da CETC:

1) O desenvolvimento do Projeto de
Leitura Passaporte para o Mundo, com
doação de livros e ônib us para passeios;

a) Projeto Oficina da Alma – Arco Ír is,
que realiza atendimentos em g rupo e
individuais às cr ianças que apresentam

Textos:
Adenáuer Novaes e Cr istiane Silveira
Design Gráfico:
Luca Pedreira
Apoio:
CIPÓ - Comunicação Interativa

“O

Funcionamento do Núcleo de Psicologia
da Instituição, coordenado pelas
psicólogas Lucy Régis, Camila Novaes,
Ângela Simões e Márcia Xa vier e que
vem atuando em benefício das f amílias,
das crianças das unidades escolares e
da comunidade.
Em 2009, o Núcleo de Psicologia realiz ou
153 triagens, atendimento a 215

AMOR É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”
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Formatura, na Alfabetização, de mais
uma turma de alunos.
Desenvolvimento de progr ama
educacional de resistência às drogas
através da parceria com o PROERD,
coordenado pelo Policial Marcelo
Carvalho, que desenvolveu um curso de
09 semanas com as cr ianças da 5ª Sér ie
da CETC.
Parceria com o Espaço UNISER, atra vés
de Cecília e Lucy Régis .
Construção, pela TRAFIT, através do seu
sócio Mario Eugenio, de Câmara
Frigorífica na CETC.

pessoas, através de acompa-nhamento
grupal e individual de adultos e cr ianças,
e realizou diversos trabalhos em grupo,
com as crianças da CETC.

Edição - Adenáuer Novaes

Rua Deputado Paulo Jackson
(antiga Rua da Fazenda), 560 - Piatã
Salvador - Bahia - Brasil
Fone: (71) 3286-7796
atendimento@larharmonia.org.br
www.larharmonia.org.br

Aulas de capoeira para as cr ianças da
CETC com o Professor Carlos Alberto
Tavares, o Mestre Tchelo.

Núcleo de Psicologia

Expediente
Jornalista Responsáv el:
Carla Aragão - Mtb 1843

Impressão - Contraste Editora Gráfica
Tiragem - 3.000 e xemplares

Realizações de formação com
professores e de f estividades culturais
coordenadas pelas psicólogas Malú
Rocha e Benildes.

O Núcleo contou com o tr abalho
voluntário de 49 par ticipantes, entre
psicólogos, terapeutas e estudantes de
Psicologia, tendo desenvolvido, durante o
ano, estudos semanais com todos os
participantes do Núcleo.
O Núcleo de Psicologia funciona no 2º
andar do prédio do Amb ulatório MédicoOdontológico Eurípedes Barsan ulfo, na
Fundação Lar Har monia. Durante o ano
de 2009, foram realizados trabalhos de
capacitação com os integ rantes do NPSI,
sob a super visão clínica de profissionais
e estudantes.
O Núcleo mantém uma parcer ia com a
Faculdade de Psicologia da UNIF ACS.
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Bazar
Beneficente
Coordenação de Mabel No vaes

Promoção Social
Coordenação Geral: Juliana Bernardo
Funcionamento da Unidade de Promoção
Integral – Pólo de Promoção Social
Francisco de Assis, com as famílias das
crianças das duas unidades de ensino ,
atendendo 376 f amílias cadastradas,
totalizando 1504 pessoas, em parcer ia
com o Lar Fabiano de Cristo / Capemi e
Refrigerantes Frevo e com o apoio da
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação
Social.
Distribuição, durante o ano, de 1470
Cestas Básicas para as f amílias;

Realização, durante o ano, de diversos
Bazares Beneficentes, com produtos
doados pela Secretar ia da Receita
Federal, em Salvador – Super intendência
da Bahia e Sergipe – às Obr as de
Construção do Amb ulatório Eurípedes
Barsanulfo. Os produtos f oram
comercializados, através de div ersos
bazares beneficentes realizados durante
o ano.

Saúde

Foram realizados 500 atendimentos
médicos, sendo 361 nos consultór ios
particulares dos médicos v oluntários e
139 na própria Fundação, e 57 atendimentos odontológicos às pessoas que
integram os programas da Instituição.
O Serviço Médico interno da FLH, em
2009, foi realizado pelo Dr.Sheldon
Menezes, Dr. Jair Miranda e Dr a. Hildete
Ferreira, que atendem na FLH.
A FLH possui 76 profissionais liber ais
cadastrados, ligados à área de saúde ,
02 laboratórios e 05 clínicas hospitalares ,
que atendem gratuitamente às famílias
assistidas pela Instituição .
Foi realizado, pela dentista Ana P aula
Soares, um tr abalho odontológico
preventivo com as cr ianças da CETC,
com aplicação de flúor durante o ano .
Foram atendidas 257 pessoas , de acordo
com o receituár io médico.

Desenvolvimento do Projeto Partilhando
Amorosidade, que busca realizar uma
formação profissional às pessoas que
elaboram e ser vem alimentação para as
crianças da CETC, com a coordenação
dos Voluntários Roberto Carlos e Olga
Almeida. Este Projeto f oi responsável, em
2009, pela promoção social de 24
pessoas. A cada bimestre o progr ama
investe na implantação de um pequeno
negócio a 02 (dois) alunos destaques .
Em 2009, foram promovidas socialmente
51 famílias, através da interação do
trabalho social, interagindo com a
capacitação profissional e educacional.

Durante o ano, foram realizados 1.904
atendimentos individualizados, pelo
Serviço Social.
Manutenção da parceria com o CEAPA –
Central de Apoio e Acompanhamento às
Penas – e Medidas Alter nativas, que
encaminhou durante o ano 06 pessoas e
realizou a doação de alimentos e
sandálias.
Convênio com as Faculdades de Ser viço
Social da Universidade Católica do
Salvador e Vasco da Gama, objetivando o
encaminhamento de estagiár ios para o
Trabalho de Promoção Social, atualmente
com 04 estagiár ias.
Além de pessoas físicas , contribuíram
com doações de alimentos não
perecíveis à Fundação, em 2009: Museu
Coelba, Justiça Federal (12ª Vara Federal
de Diretoria do Foro), Voluntárias Sociais,
Condomínio Vila dos Ipês, Link Eventos,
Arquitetura Carlos Campelo, entre outras
pessoas jurídicas.
Parceria com o IBAMA, com a doação
durante o ano de quatro toneladas de
peixes e mariscos para a Instituição.
Foi mantido o Projeto Família Feliz,
visando levar às famílias informações
importantes sobre assuntos na área de
saúde. Este Projeto é coordenado pelos
Núcleos Médico e Jurídico,
representados, respectivamente, por
Fernando Santos e Eliana Bloizi.
Foram realizados, durante o ano, 12
encontros com as f amílias, constando de
palestras realizadas por div ersos
profissionais – médicos , dentistas,
advogados, promotores, juízes,
psicólogos e nutricionistas –, abordando
temas importantes à realidade vivida pelo
público atendido.

Foram realizados div ersos
encaminhamentos aos Núcleos de
Psicologia e Jurídico e a Recursos
Comunitários, entre eles casos g raves de
agressão à mulher.
Encaminhamento de 557 pessoas ,
integrantes das famílias beneficiadas com
os projetos da Fundação, aos médicos e
dentistas voluntários.
Visitas sistemáticas às comunidades
assistidas, reuniões constantes com os
líderes comunitários e outras instituições
que atuam no Bairro da Paz e
esclarecimentos em geral, entre outros
acerca da saúde e planos do Go verno,
destinados às pessoas em r isco social, e
participação do Fór um Permanente do
Bairro da Paz.
Atuação junto ao CRAS e Pref eitura para
auxilio às famílias do Bairro da Paz, que
sofreram com desabamentos e
alagamentos em 2009.
Trabalho voluntário de funcionár ios do
Banco Citibank, que realizaram uma
grande faxina na CETC e atividades
teatrais e lúdicas com os alunos .
Parceria Caixa Econômica Federal
– Doação de Alimentos
– Campanha do Agasalho
– Projetos CAIXA com o desen volvimento
de Oficinas Culturais e Profissionais.
– Ação Social pelo Dia da Mulher
– Participação da Fundação no 5º F eirão
CAIXA, com exposição dos produtos da
Fundação e apresentação dos Alunos de
Música.

“MISSÃO: CONTRIBUIR

PARA O DESPERTAR DO SER HUMANO
EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES.”
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Oficinas Profissionalizantes

Coordenação:
Alexsandros Katsiv alis

Oficinas de Ar tes Plásticas
As aulas foram ministradas por Ademár io
Reis, atualmente com 85 alunos da
CETC, sendo 3 tur mas da Unidade em
Amaralina, com 60 alunos .
Oficina de Ar tesanato com Sisal
Coordenada pela voluntária Jussara
Amaral, que durante o ano preparou 20
pessoas e formou 08 alunos.
Oficinas de Música

Oficina de Crochê, Ponto de Cruz,
Tricô e Macramê

As Oficinas Profissionalizantes Bezerra
de Menezes, estão sendo ampliadas
através doação financeira e supervisão do
empresário voluntário Mario Eugênio
Flores, proprietário da Empresa TRAFIT,
que está finalizando a constr ução de mais
um andar no prédio e realização da ref orma
na fachada com colocação de pastilhas.
Com a reforma, será possível o aumento
do número de Oficinas Profissionalizantes
e da Distribuidora e Editora de Livros
Harmonia.
Para a ampliação do terr aço a Fundação
contou ainda com o apoio de:
– FAENORTE, na pessoa do Sr. José
Fernandes, pela doação das esquadr ias
de alumínio;
– D.GRAN, através do casal Brígida e
Júlio, com doação de gr anito e estrutura
metálica.
Oficina de Inf ormática
Funcionamento da Oficina de Inf ormática
Básica, e que beneficia 75 adolescentes .
Funcionamento de Curso de Excel
Avançado, com 10 alunos por curso .
Funcionamento do Infocentro, internet e
computação gratuita – acesso digital –
aberto à comunidade, em parceria com a
Secretaria Estadual de Ciências e
Tecnologia.

A oficina, coordenada por Ber nadete Zen,
conta com 50 alunas matr iculadas e
formou, este ano, 29 alunas.
Oficina de Doces e Salgados
A oficina, coordenada por Virgínia
Menezes, formou, em 2009, 10 pessoas
e conta com 23 alunas matr iculadas.
Oficina de Inglês

– Curso de Percussão – Prof. Ricardo
Carvalho, com 21 alunos;

A oficina, coordenada por Claudite
Souza, conta com 15 alunas
matriculadas.
Oficina de Confecção de Sandálias
Decoradas
Com pedras – 1º Semestre , coordenada
pelas estudantes de ser viço social Ana
Virgínia e Mª Gramosa.
Com tecido – 2º Semestre , coordenada
por Kika Graça.
Projeto DOMÍNIO .COM
Parceria com o INSTITUT O ALIANÇA
para o desenvolvimento do PROJETO
DOMINIO.COM, que b usca, através de
um programa de qualidade, levar ao
aluno o domínio da inf ormática, já com
previsão de estágio. O curso iniciou as
aulas em julho e é destinado a 100
jovens.

AMOR É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”
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– Curso de Musicalidade - Unidade
Amaralina para 3 tur mas, total 60
alunos;

Oficina de Confecção de Velas
Decorativas

Regular funcionamento da Oficina de
Balé, em parceria com a Escola de
Dança Ebateca – Costa Verde,
coordenada pelas Professoras Rita
Campos e Leonice Almeida, e com aulas
das professoras voluntárias Rita Campos,
Gisele Dantas e Ana Paula. A Oficina
funcionou, em 2009, de f orma regular,
com 07 tur mas, totalizando 64 alunos .
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– Curso de Violão Clássico – Prof
Alexsandro Silva, com 38 alunos;

– Curso de Sopro/Flauta - Prof . Márcio
BA, com 83 alunos até 06 anos da
CETC e da Unidade em Amar alina para
03 turmas, totalizando 60 alunos;

A oficina, coordenada por Catar ina
Malafaya, conta com 20 alunos
matriculados.

Oficinas de Balé

“O

Coordenadas por Ale xsandro Silva,
oferecendo:

Oficinas de Cultura e Ar te Lar
Harmonia
Oficinas Culturais e Ar tísticas da
Fundação Lar Har monia possui convênio
com o Ministério da Cultura e se tor nou
possível através da Emenda P arlamentar
do Deputado Federal, Luiz Bassuma.
Seus alunos fizeram algumas
apresentações, entre elas na 5ª F eira da
Caixa e no Auditório Francisco Cândido
Xavier, na sede da Fundação Lar
Harmonia, sob a coordenação da
professora voluntária, Leonice Almeida.
As Oficinas ampliaram o seu atendimento
para os alunos da Creche Allan Kardec ,
situada no bairro Nordeste de Amaralina;
Oficina de Vídeo
A oficina coordenada por Naline e Br uno,
da Pinaúna Vídeo, formou 10 alunos em
2009, entre os 15 alunos matr iculados.
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Ambulatório Médico e Odontológico
Coordenação Geral – Eng. Antônio Carlos Tanure
O Ambulatório Eurípedes Barsan ulfo,
desde a sua idealização, vem sendo
cuidadosamente pensado e estr uturado,
com ações consistentes, por uma rede de
profissionais voluntários da área de
saúde dirigida pelo Dr. Sheldon Menezes
e coordenada pelos Drs . Adilson Afonso,
Luiz Jorge, Fernando Santos, Roberto
Baqueiro, Verônica Menezes e Mônica
Santos, já possuindo 18 profissionais
voluntários cadastrados, que atenderão
gratuitamente em tur nos semanais.
Construção Física
Em 2009, a Fundação finaliz ou as obras
civis de constr ução do Ambulatório
Médico Eurípedes Barsan ulfo.
Apoio incondicional do casal Satur nino e
Ana Carmen Segura para a constr ução
do Ambulatório.
Os Projetos Arquitetônicos f oram
elaborados pelas arquitetas: Rita
Campos, Áurea Matheus e Car la Pires
A doação de esquadr ias de alumínio foi
feita pela FAENORTE.
Equipamentos
Foi firmado Termo de Convênio com a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,
através do Secretário Dr. Jorge Solla e
apoio de Welington Couto, Chefe de
Gabinete da SESAB, com a doação de

recursos para aquisição de par te dos
equipamentos para o Ambulatório e a
expectativa do complemento par a 2010.
Doação pela Ótica Opção do equipamento
completo de Oftalmologia necessár io ao
Ambulatório Eurípides Barsan ulfo.
Manutenção
Foi aprovada pelo Secretár io Municipal
de Saúde, Dr. Carlos Britto, a celebração
de convênios com a Fundação Lar

Harmonia, visando a colaboração
financeira e de pessoal, bem como de
produtos farmacêuticos e de limpeza
necessários ao Amb ulatório.
Inauguração / Especialidades / Metas
O Ambulatório tem o seu início de funcionamento previsto para o início de 2010, nas
seguintes especialidades: pediatria, urologia, clínica geral, oftalmologia, nefrologia,
cardiologia, entre outras, com uma previsão
para 4000 atendimentos/mês .

Eventos Beneficentes
A FLH contou, na realização dos seus
eventos, com a coordenação musical de
ANTÔNIO BRITO e com apoio dos músicos:
ROGÉRIO, CÍCERO FIDÉLIS, LILIAN,
MARCELA, MARCIO BA e do Gr upo
RANGEL E ANDRADE.
Apoio estrutural na área de som/vídeo
através de RAJASI, ELÍSIO RANGEL E A
EQUIPE DA PINAÚNA VÍDEO;
Realização da Festa de São João, com a par ticipação voluntária de Antônio Br ito e Banda;
Realização da 11ª Caminhada pela P az, com
Café da Manhã, com o apoio da Indiana
Veículos, do Hiper ideal, da Even, da Nestlé,
da Palmeiron, da Millennium e da F revo e
contou com a par ticipação do Professor
Pererê, coordenando cerca de 300 pessoas.
O Grupo de Eventos contou com o apoio de
Olga Almeida, Ana Car men Segura,
Cecília Alvarenga, Mabel Novaes, Rosângela
Novaes, Edlene Simplicio, Mônica Souza,
Esther Brandão, Sandra Barreto, Virgínia
Menezes, Rosa, Ber nadete Zen, Estela Silv eira
e Marcos Simone.

Manutenção da parcer ia com TOLDOS
BONTEMPO, para o empréstimo dos toldos
necessários aos e ventos realizados pela
Instituição;
Parceria com o Bella Fiesta Cer imonial, com
Giramundo Cerimonial e Bia Ev entos, para a
realização dos seus e ventos.
Parceria com a CAFÉ COM LEITE, atr avés
de JAMILE BUCK e ALEXANDRE
FERREIRA, para elaboração do mater ial
de divulgação dos e ventos beneficentes
da FLH.
Auxílio do voluntário DIEGO NOVAES nas
peças publicitárias da Fundação, incluindo o
Cartão de Natal.

Instituições
Afins
Auxílio na Manutenção do Lar
Amélia Rodrigues – com 50 cr ianças, no Bairro do Cur uzu. No ano,
foram des-tinados R$ 38.900,00
para manutenção dos trabalhos e
ampliação da instituição.
A FLH prestou, durante o ano ,
servi-ços jurídicos a outr as instituições afins, com sede em div ersas
cidades brasileiras, para sua
constituição, bem como par a sua
organização e estr uturação jurídica,
com o apoio da estudante de direito
Larissa Veloso, do Núcleo J urídico.
Parceria com a ASSOCIAÇÃO
COMVIDA, que desen volve atividades educativas profissionalizantes a
adolescentes em r isco social do
Município de Camaçar i-BA.

“MISSÃO: CONTRIBUIR

PARA O DESPERTAR DO SER HUMANO
EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES.”
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Núcleo Jurídico e de Cidadania
Balcão de Justiça e Cidadania

Formação ao Estudante de Direito

Funcionamento do Balcão de J ustiça e de
Cidadania, em parceria com o Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.

Trabalhos específicos na f ormação
profissional de valores do estudante de
Direito, coordenados pela promotor a
Aurivana Curvelo, Rosemeire F ernandes,
Mônica Aguiar, Augusto Bispo, Cynthia
Rezende e Eliana Bloizi.

O NJC, através do Balcão de Cidadania,
realizou durante o ano: 90 Acordos, 631
Orientações Diversas. Possui 85
Processos Judiciais em Curso e Processos Administrativos Previdenciários. É
coordenado pelos Adv ogados Walney
Santana, Eliane Cir ino, Vitor Cirino,
Lucas Almeida, Diane Santos , Lívia
Campos e Antonio Car los Tanure.
Assuntos Mais Pr ocurados
Violência contra à mulher e a cr iança,
alimentos, investigação de pater nidade,
guarda, possessór ias.
Palestras com as F amílias

O NJC conta com 22 adv ogados, 04
promotores de justiça, 09 juiz es e 27
estudantes de Direito.

Em todos os trabalhos, contou com a
presença de renomados profissionais
não só do Direito, como de Psicologia,
Medicina, entre outros .
Promoveu o IV Encontro das Religiões ,
com a par ticipação de 07 Líderes
Religiosos: Budismo, Candomblé,
Catolicismo, Espir itismo, Islamismo,
Judaísmo e Protestantismo .
Parceria com a Associação de
Magistrados Espíritas – ABRAME – e
com o Núcleo de Promotores Espír itas.

Outras Realizações do NJC:
Reuniões sistemáticas de avaliação dos
trabalhos e treinamento de estagiár ios.

Manutenção como entidade concedente
de estágio pela O AB-BA.

Júris Simulados sob a perspectiv a
espiritual.

Acompanhamento do Estudante de
Direito vinculado ao Núcleo J urídico.

Mesas Redondas sobre impor tantes
temas.

Realizou o Aniversário do IV Ano do
Núcleo, com a presença de Div aldo Franco.

Os integrantes do NJC realizara m
exposições abordando temas sobre
Cidadania, que contaram, durante o ano ,
com a par ticipação de diversos
profissionais da área jurídica.
Também realizou palestras mensais ,
abordando temas jurídicos, sob um olhar
Espírita.
Auxílio a outras Instituições
Colaborou e colabora diretamente na
assessoria jurídica de 23 instituições sem
fins lucrativos.
Oferece Assessoria Jurídica à Fundação
Lar Harmonia, bem como, assistência na
coordenação jurídica fundacional,
administrativa, trabalhista, pre videnciária
e contratual da Fundação, sob a
coordenação de Káthia Norber to e Ruy
Deiró.

Parceiros
Participação no Programa Sua Nota é um
Show de Solidariedade, coordenado por Sr.
Aquino.

de 1% do seu faturamento para a
manutenção das obras sociais desenvolvidas pela Fundação Lar Har monia.

Implantação do Plano de Ação da Fundação
Lar Harmonia e a sua identidade realizada
no Planejamento Estratégico, realizado por
Jorge Sampaio, em 2006, e com
atualização agendada para 2010.

A FLH teve o apoio, durante o ano, das
Empresas de ônibus Novo Horizonte

Parceria com a UFC Engenhar ia, através do
Eng. Pedro, para manutenção da rede de
informática da Fundação Lar Har monia.
Parceria com a SERCOMTEL para a
manutenção da Central Telefônica da
Fundação.
Doação do Software Contábil PROSOFT,
através de Valéria e Doriwillians.
Parceria com a TRAFIT, através do Dr.
Mário Eugênio, que contr ibui com doação

“O

Parceria com a PR OJECTMARK, através de
FERNANDO FONTENELLE, para a seleção
de funcionários e realização de treinamentos com os funcionár ios e com as famílias.
Parceria com a Central de PNL KA U
MASCARENHAS, para divulgação dos
eventos da Fundação e doação de
alimentos.
Auxilio do voluntário Mario Sampaio, nas
ações da Fundação Lar Har monia.
Consultoria e Coordenação Contábil da
FLH, realizada por Tânia Azevedo,
especialista em Terceiro Setor.

Apoio, na área administrativa, da escritora e
especialista em relações trabalhistas ,
voluntária Ariadne Paim, que realizou, até
2009, um impor tante trabalho administrativo
na Instituição.
Manutenção da Parceria com a Rede Sol
Express de Hotéis, visando a realização de
campanhas de doação nas unidades
hoteleiras entre os hóspedes .
Parceria com o Centro de Referência da
Assistência Social, Posto de Saúde do Bairro
da Paz, CEPRED – Centro Estadual de
Prevenção e Reabilitação de Deficiências ,
SENAC, CREAIDS – Centro de Referência
Estadual de Aids, Colégio Satélite, Colégio
Lomanto Júnior, Comando da Polícia Militar,
AABB – Associação Atlética Banco do
Brasil –, Casas Amorim, M3 Uniformes,
Ponto e Arte Camisetas e Copiadora
Universitária.

AMOR É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”
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Editora e Distribuidora
de Livros Harmonia
A Fundação Lar Har monia já realizou o
lançamento de 19 Livros, em diversas
edições, sendo 15 de autor ia de Adenáuer
Novaes e 04, de Djalma Argollo.
Lançamentos em 2009

Coordenação:
Bruno Araújo,
Tatiana Cardoso
e Ana Carmen Segura

Tradução
Foi traduzido para o inglês o livro
Psicologia do Espírito, de Adenáuer
Novaes, que e será lançado em 2010.
Reestruturação da Distrib uidora

Psicologia e Universo Quântico , de
Adenáuer Novaes, e Receitas do
Harmonia, de autor ia dos Colabor adores
da Fundação Lar Har monia
Venda de 9.499 exemplares de Livros,
editados pela Fundação Lar Har monia,
durante o ano, inclusive fora do Brasil.
Adenáuer Novaes e Djalma Argollo
realizaram, em 2009, div ersos seminários
e palestras, que proporcionaram a venda
de muitos exemplares e, também, a
divulgação dos projetos da Fundação em
outros países.
A Distribuidora de Livros Har monia
vendeu este ano 10.238 livros de autores
diversos.
Durante o ano, a Editora Har monia teve
uma receita de R$ 67.836,65 e a impressão, pelo Clube de Ar te do Lar Fabiano de
Cristo, de 1000 livros Amor Sempre, para a
Fundação Lar Harmonia. A Distribuidora
contabilizou R$108.001,24, com a v enda
de livros de outras editora s.
Os livros mais vendidos no ano de 2009,
de autoria de Adenáuer No vaes:
“Amor Sempre” - 9.131 livros, seguido de
“Psicologia e Universo Quântico” e
“Felicidade sem Culpa”. De autoria de
Djalma Argollo, os mais vendidos foram:
“Jung e a Mediunidade” e “O Livro dos
Espíritos”.
Fraternidade Espírita Irmã Sheila,
Instituto Beneficente Boa No va e Centro
Espírita Casa de Redenção Joanna de
Ângelis foram os melhores clientes da
Editora, em 2009.

A Distribuidora está contando com o
apoio do empresár io Roberto Carlos para
modernizar os seus equipamentos e
realizar uma reestr uturação de
planejamento e mar keting.
Seminários e Cur sos
Realização de 06 Seminár ios com
Adenáuer Novaes.
Realização de 02 Seminár io com Djalma
Argollo.
Os Seminários realizados durante o ano
proporcionaram à FLH uma renda de R$
36.900,00.
Os Seminários da Fundação Lar Har monia
são coordenados por Ana Emília Ab ud,
Ana Carmen Segura, Edlene Simplício,
Ariane Santos, Lúcia Araújo, Sandra
Barreto e Marysa Espinheira e com a
colaboração de diversos voluntários do
Centro Espírita Harmonia.
Para a realização dos Seminár ios, a FLH
contou com a parcer ia da Objectiva
Comunicação e Mar keting, Café com
Leite Comunicação e Contraste Gráfica e
Editora.

dos Jornalistas: Aurora Vasconcelos,
Francisco Aguiar, Marilene Neco,
Jeferson Beltrão, Rodrigo Régis, Jorge
Portugal e Rita Vieira, bem como da
Eletromídia, do Jor nal A Tarde, do
Correio da Bahia, da Tribuna da Bahia, da
Rádio Metrópole, da TV Bahia e de José
Medrado.

Títulos /
Certificados
Renovação, junto ao Ministér io da Justiça, da Utilidade Pública Federal da FLH.
Utilização dos benefícios da Concessão
do Certificado de Entidade Beneficente à
Fundação Lar Har monia, outorgado pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.

Abertura de uma nova Turma do Curso
de Fundamentos da Psicologia Analítica
Junguiana, em parcer ia com a Clínica
Psiquê, originando uma receita de R$
6.960,00 para a FLH;

Imunidade do Papel, para impressão dos
livros, pela Secretaria da Receita Federal.

Para a divulgação dos seus e ventos, a
Fundação conta com o precioso apoio

Regularidade das Atividades junto ao
Ministério Público do Estado da Bahia.

A Fundação contou com o trabalho
voluntário de Maria Angélica de Mattos
para a revisão dos seus livros e de Joseh
Caldas para a diagr amação.
Novos Autores
Doaram os direitos autorais, para a
Fundação Lar Har monia:

Renovação das Utilidades Púb licas
Estadual e Municipal da Fundação .

Recebimento do troféu VOCÊ E A PAZ,
promovido pela Mansão do Caminho , em
seu 12º Movimento pela Paz.

Livraria
Regular funcionamento, durante todo o ano,
da Livraria, na Sede da Fundação;

– Herdeiros de Ber nardo Loureiro – Obr a
Literária: “Enciclopédia do Espir itismo”;
– Lúcia Loureiro – Obr a Literária: “Palcos
Encantados”;
– Vasco Neves – Obra Literária “Aspectos da Obsessão”.

“MISSÃO: CONTRIBUIR

PARA O DESPERTAR DO SER HUMANO
EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES.”
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Centros Espíritas
Direção: Marcos Cintra e Luciano Menez es
Manutenção do Centro Espír ita Casa de
Redenção Joanna de Ângelis (CECRJ A)
e do Centro Espír ita Harmonia (CEH).
O Centro Espír ita Harmonia realizou em
2009:
• V Semana Espírita, tendo sido frequentada por, aproximadamente, 1.670
pessoas;
• A Instituição possui g rupos de
educação mediúnica (segundas-f eiras e
sábados) coordenados por Ana Dórea,
Cecília Alvarenga e Ednilze Fidélis,
formando 158 par ticipantes;
• O Centro mantém grupo de
desenvolvimentos mediúnico (terças-f eiras)
coordenados por: Mônica Souza, J ane
Araújo, Ramona Tourinho e José Mendes,
formando 42 médiuns e doutr inadores;
• A Reunião de Desobsessão à
distância (terças-feiras), realizada atra vés
de fichas, é coordenado por Emerson
Cabral e Maria José e atendeu, apro ximadamente, 1.300 fichas no ano;
• A Reunião Doutr inária (quartasfeiras) foi freqüentada por cerca de 7.100
pessoas durante o ano e é coordenada
por Emília Villas Boas e Rober to Raposo;
• A Reunião de Desobsessão
(quartas-feiras) atendeu, em 2009, cerca
de 6.000 pessoas e está sob a coordenação de Djalma Argollo, Sócrates Katisvalis e Emília Bezerra;
• Às quintas-feiras, o Centro of erece
uma palestra pública que, em 2009, foi
freqüentada por mais de 9.000 pessoas e
é coordenada por Ana Car men Segura e
Célia Lyrios;
• O CEH, através do Grupo de Cura,
atendeu 238 pessoas em sér ies de 10
sessões por paciente. O Grupo é
coordenado por Sheldon Menez es e
Fernando Santos;
• A Reunião Mediúnica (se xtas-feiras),
além das fichas or iundas do Trabalho de
Cura, realizou atendimentos específicos
e é coordenado por Cr istiane Silveira e
Sheldon Menezes;
• A Doutrinária realizada às sextasfeiras beneficia mais de 300 pessoas/mês
e é coordenada por Emilia Villas Boas e
Fernando Santos.
• O Evangelho acontece aos sábados
pela manhã e é coordenado por Elísio
Rangel e Mar ia Cecília Alvarenga, tendo

sido freqüentado por , aproximadamente,
8.000 pessoas durante o ano;
• O Grupo de passes e fluidoter apia,
que atende às terças , quartas, quintas,
sextas e aos sábados, atuou sob a
coordenação de Jane Araújo e Débora
Castelo Branco;
• O GRUDI – Grupo de Desenvolvimento Espiritual Infanto-Juvenil – foi
frequentado por cerca de 25 cr ianças entre
moradores da Comunidade circun vizinha e
filhos de freqüentadores do Centro . O
Grupo é coordenado por Ana Vieira e
Renato Rodrigues;
• A recepção do Centro e o Núcleo de
Entrevistas, coordenado por Mércia F onseca e Débora Castelo Br anco e supervisionado por Janice Castelo Branco e Camila
Novaes, atendeu, em 2009, cerca de 1.000
pessoas que acorreram à Casa em b usca
de apoio, acolhimento, tratamento e
conhecimento espir itual;
• O Centro realizou também dois
Cursos Básicos de Espir itismo, com a
participação de cerca de 381 pessoas , e
foi coordenado por Olga Almeida e Eliana
Rangel, nas terças-feiras, e por J ane
Mota e Tiago Azevedo, aos sábados;
• Realizou o Espiritismo no Cinema,
coordenado por Gici Santana e Mar iane
Rahy;
• Durante o ano de 2009, o Centro
implantou a Universidade Livre do
Espírito, coordenada por Elizabete
Castelo Branco, com continuidade do
Ciclo de Estudo II e a implantação do
Ciclo de Estudo III e IV, coordenados por
Edinilze Fidélis, Ana Júlia e Robélia
Dórea, dando início ao Planejamento
Estratégico da Universidade e o seu
projeto Político-Pedagógico, coordenados
por Maria Cecília Alvarenga e equipe.
• Foi implantada a atividade
terapêutica Cuidando do Cuidador , sob a
coordenação de Janice Castelo Branco,
Tânia Moraes, Rosana de Rosa e Ângela
Simões.
Foram realizados os seguintes Cursos:
• Dois Cursos de Passes,
coordenados por Jane Araújo;
• Curso de Entre vistadores,
coordenado por Janice Castelo Branco e
Mércia Fonseca;
• Curso de Expositores , coordenado
por Elisabete Castelo Branco e Ana Júlia;

• Curso de Meditação, sob a
coordenação de Denyse Pinheiro e
ministrado por F ernando Barbosa;
• Curso de Liderança Integr al,
coordenado por Ana Julia e ministrado
por Sócrates Katisvalis.
O Centro realizou o Grupo de Estudos
do livro “O Evangelho segundo o
Espiritismo”, sob a coordenação de
Elísio Rangel e Den yse Pinheiro.
Foi implantado:
– O Gr upo de Orações, coordenado
por Érica Mizutani;
– O Trabalho de Visualização
Terapêutica, coordenado por F ernando
Santos e Nádia Mattos .
Foi realizado, de 15 a 21 de no vembro,
a 1ª Semana An ual dos Trabalhadores.

Comunicação
Manutenção, durante todo o ano, da
edição do Jornal da FLH, em parcer ia
com os jornalistas Carla Aragão e Car los
Lima, o diagramador Joseh Caldas e a
coordenação de Tatiana Cardoso e Ana
Carmen Segura.
Manutenção do Site e elabor ação de
clipes e entrevistas: a instituição contou
durante o ano com o apoio da PINAÚNA,
através de Nalini Vasconcelos.
Transmissão, via inter net pela TV
Harmonia, no Portal Plenus, coordenada
por Rajasi.
As Gravações dos Seminár ios da
Fundação durante o ano f oram realizados
pela PINAÚNA.
A FLH conta com o apoio da Objectiv a
Comunicação e Mar keting para cr iação
das capas de seus livros e de mater iais

Agradecemos a todos os colaboradores, voluntários e funcionários
da Fundação Lar Harmonia, sem os quais nada disto teria sido possível.
Muito obrigado e Amem Sempre .
Feliz Natal e um 2010 repleto de P az.
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