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Sintonia
ADENÁUER NOVAES

Estar sintonizado com algo é ter a mente
consciente ou inconsciente voltada para um
tema, uma ideia ou emoção. Nem todos se
dão conta de que estão sintonizados com
algo, pois, enquanto a consciência se ocupa
de algum interesse, o inconsciente prioriza
outro. A primazia, na maioria das vezes, é do
inconsciente, por ser matriz da consciência e
pela maior intensidade emocional de seus
conteúdos. Bom seria que todos tivessem
consciência do que se passa em seu mundo
interior. Por via das dúvidas sobre o que de
fato nos influencia, devemos colocar na
consciência, com muita intensidade, o desejo
de amar. Amar sem limites, e a todos,
mesmo àqueles que nos ofendem ou,
porventura, não gostam de nós.

Alexandros Katsivalis fala
sobre os trabalhos de ampliação da Fundação Lar Harmonia e, em consequência, a
criação de novos cursos para
a comunidade. Pág. 2.

Sheldon Menezes anuncia a
inauguração do Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo,
que beneficiará, diretamente,
a comunidade do Bairro da
Paz e adjacências. Pág. 3.

Cristiane Silveira, em dois
artigos, escreve sobre a 11ª
Caminhada pela paz e as
propostas para um mundo
melhor no IV Encontro InterReligioso da Fundação Lar
Harmonia. Pág. 4
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A Fundação está crescendo
ALEXANDROS KATSIVALIS

A Fundação Lar Harmonia
está passando por um processo
de ampliação no edifício onde
funcionam as Oficinas Profissionalizantes Bezerra de Menezes,
a Distribuidora Harmonia e a
sua Administração.
Com esta ampliação, a
Distribuidora passará a
funcionar no último andar,
ocupará uma área de 278m² e
terá um novo lay-out, adaptado
ao seu crescimento.

Hoje, as Oficinas oferecem
cursos de informática, ballet,
artes plásticas, crochê, trabalho
com sisal, violão, percussão,
sopro (clarinete, sax, flauta), de
doces e salgados e de inglês
básico.
A ampliação propiciará o
surgimento de seis novas salas;
consequentemente, de novos
cursos, o que trará mais
benefícios para as famílias aqui
atendidas, fortalecendo ainda
mais o compromisso que a
Fundação Lar Harmonia tem
para com a comunidade local,
qual seja, promover cursos que
possibilitem a geração de renda.
Oficinas que formem
profissionais nas áreas de
costura, elétrica, eletrônica e
estética são algumas das que
estão em estudo e precisam
muito da ajuda de profissionais
voluntários e colaboradores que
estejam em sintonia com o
crescimento contínuo desta
casa, que a tantos acolhe.
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A conclusão das obras está
prevista para dezembro
próximo, e será um passo muito
importante para a realização de
novos projetos. Entretanto, para
a efetiva utilização da área
ampliada, a Fundação Lar
Harmonia necessita ainda de
fazer divisórias do bloco leve, de
por o revestimento cerâmico e
as esquadrias de alumínio, de
instalar a rede elétrica e o arcondicionado e de pintar.
A ampliação envolveu
também a melhoria da fachada
do edifício, substituindo as
áreas de pintura por
revestimento cerâmico,
buscando a preservação do
patrimônio e a redução dos
custos de manutenção.
Este trabalho de ampliação,
bem como todos os que têm
sido aqui realizados, tem sido
possível graças às doações de
amigos e parceiros da
Fundação, que acreditam na
causa por ela defendida.

Colabore com
com nossas obras sociais!
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.
Fundação Lar Harmonia

“O AMOR

É A FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”
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Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo
SHELDON MENEZES
No início do próximo ano, a
comunidade com menor Índice
de Desenvolvimento
Humano(IDH), a do Bairro da
Paz e adjacências, poderá
contar com mais um
importante serviço prestado
pela Fundação Lar Harmonia.
Juntando-se às atividades
assistenciais e de promoção
social dessa instituição, será
inaugurado o tão esperado
Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo(AMEB).
Encontramo-nos em fase final
para implantação do

ambulatório. São oito
consultórios médicos, dois
odontológicos, uma farmácia e
uma sala de enfermagem.
Os pré-requisitos para
abertura e funcionamento de
uma atividade como essa são
muitos, assim como o custo
dos equipamentos e os
detalhes técnicos.
Há um ano, vimos
cumprindo as exigências da
Secretaria Estadual de Saúde,
para fazer jus a uma verba
prometida para esse fim,
conseguindo recentemente a

liberação de parte dos
recursos. Com eles,
conseguimos a compra dos
aparelhos de ar-condicionado
e de ultrassonografia,
aguardando, para breve, a
liberação dos outros recursos,
apesar de ter havido um
importante corte dessa verba,
que soma a metade do valor
solicitado.
Em breve, adquiriremos
outra parte fundamental dos
equipamentos, faltando
recursos para a compra de
materiais de consumo.
Ao lado da implantação
física, colegas médicos,
cirurgiões-dentistas,
enfermeiros e farmacêuticos
vieram se juntando ao corpo
de profissionais que já se
encontravam trabalhando para
viabilizar o AMEB.
Membros do grupo estão
tentando convênio com o
SUS e para fornecermos
medicamentos, coletarmos
material para exames
laboratoriais e funcionarmos
como posto do PSF(Programa
de Saúde da Família). Com
isso, seremos um pólo importante de assistência a essa
população tão carente de tudo.
Se você é da área de saúde,
venha juntar-se a nós.
Estamos criando uma
estrutura para que todos
sintam prazer em servir. Você
vai descobrir o quanto é
enriquecedor doar-se. Para
fazer parte desse grupo, entre
em contato com Antônio
Carlos, na Fundação Lar
Harmonia, para preenchimento do termo de
voluntariado.
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Eu Amo Viver
Caminhada pela Paz e pela Vida
CRISTIANE SILVEIRA
A Fundação Lar Harmonia,
no dia 6 de dezembro próximo
(domingo), realizará a sua 11ª
Caminhada. O evento, que faz
parte do calendário da
instituição desde 1998, é um
momento em que assistimos à
família Lar Harmonia, com
integrantes de todas as idades,
caminhar unida, vibrando pela
paz e pela harmonia no planeta
e irradiando amor pela vida.
Como acontece todos os
anos, o percurso será iniciado
no Centro Espírita Casa de

Redenção Joanna de Ângelis
(Rua Lima Borges, s/nº
Patamares), às 7 horas,
quando, após um alongamento,
iniciaremos a caminhada com
destino à sede da Fundação
Lar Harmonia (Rua Deputado
Paulo Jackson, nº 560, Piatã),
onde será servido um delicioso
café da manhã.
O evento conta com o apoio
da Indiana Veículos, do
Hiperideal, da Millennium, da
Palmeiron e da Even, empresas
que abraçaram a ideia e
constituem importantes

incentivadores desse Projeto.
Para a elaboração do Café da
Manhã, a Fundação conta com
o carinho dos trabalhadores
voluntários e dos deliciosos
produtos da Nestlé. A água
mineral que será servida aos
participantes durante a
caminhada ficará aos cuidados
da Frevo.
BOAS VINDAS a todos. Você
está convidado a caminhar
conosco. Adquira o seu kit
caminhada (camisa, boné e
sacola) na sede da Fundação,
ou no Centro Espírita Casa de
Redenção Joanna de Ângelis.
Contribuição – R$ 25,00.

Propostas para um Mundo Melhor
IV Encontro Inter-Religioso
Dezembro é mês do
Encontro Inter-Religioso da
Fundação Lar Harmonia.
Este evento, promovido pelo
Núcleo Jurídico e de Cidadania
Maria Terezinha Ferraz Freire
de Novaes, tem por objetivo
realizar um momento de
unidade entre algumas
expressivas religiões,
oferecendo oportunidade de
ouvir os seus representantes
abordarem importantes temas
como o Amor, a Paz, a Vida e a
Solidariedade.
É de uma beleza intraduzível
constatar pessoas com
convicções religiosas distintas
apresentarem as suas ideias
sobre o tema abordado,

MISSÃO: CONTRIBUIR

CRISTIANE SILVEIRA
ouvindo, respeitando e
aplaudindo os demais. Não é
um momento para se avaliar,
mas para se conhecer o
pensamento de todos e formar
uma corrente única em torno
dos temas propostos.
Este ano teremos os seguintes convidados: Budismo –
Monja Genpô Jishô; Candomblé – Mãe Stella Catolicismo – Dom Samuel de Araújo ; Espiritismo – Adenáuer
Novaes; Islamismo – Sheik
Ahmad; Judaísmo – Rabino Ari
Oliszewski Protestantismo –
Pastor Adauto Magalhães. E,
como sempre, contaremos com
a apresentação do Jornalista
Jorge Portugal.

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

O evento acontecerá no dia
12 de dezembro, às 19h, no
Auditório Francisco Cândido
Xavier, na Fundação Lar
Harmonia. A participação no
evento é gratuita e todos estão
convidados a integrar e
embelezar este encontro
fraterno.

Calendário 2009
29/11 – Domingo – 9 às 13h
Seminário: Amor, Sexo e
Espiritualidade – Adenáuer Novaes
/ Sede da Fundação Lar Harmonia
06/12 – Domingo – 7h
Caminhada e Café da Manhã
12/12 – Sábado – 19h
Encontro com as Religiões

