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Programação 2013
Janeiro

Dezembro

1º Seminário: Psicologia e Mediunidade
Adenáuer Novaes
Local – Centro Espírita Casa de Redenção Joanna de
Ângelis

Caminhada e Café da Manhã

26/01 (Sábado) - Das 9 às 13h

Março

01/12 (Domingo) - às 7h

07/12 (Sábado) - às 19 horas
Encontro das Religiões

Um novo
ciclo

23/03 (Sábado) - às 20h

É hora de pensar em

Abril

Aproveitar o início de um

IX Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia
“Reencarnação: Processo Educativo”

própria espiritualização.

Jantar Beneﬁcente

15 a 21

21/04 (Domingo) - Das 9 às 12 horas

2º Seminário: Reencarnação: Processo Educativo
Adenáuer Novaes

grandes mudanças.
novo ciclo e apostar na
Tudo pode ser motivo
para que se dê uma
chance para ser feliz.

Maio

Não esperemos mais que

Aniversário do Núcleo Médico

fora, nem que um fato

18/05 (Sábado) - às 20h

as mudanças venham de

Junho

novo aconteça para que

02/06 (Domingo) - às 17h
Encontro Junino
Julho

13/07 (Sábado) - às 20h

Aniversário do Núcleo Jurídico

28/07 (Domingo) - Das 9 às 13h

3º Seminário: Jesus, O Intérprete de Deus
Adenáuer Novaes

iniciemos o processo.
Não esperemos para
segunda-feira ou para o
ﬁm-de-semana. A hora é
agora. A consciência da
própria imortalidade é o
primeiro e grande passo.

Agosto

Não há o que temer.

4º Seminário: Sonhos: A Essência Orientando a
Existência
Djalma Argollo

vivenciar o amor é o

25/08 (Domingo) - Das 9 às 13h

Setembro

28/09 (Sábado) - Das 9 às 15 horas

Deus é nosso avalista;
propósito.
Adenáuer Novaes

IV FeiraHarmonia
Outubro

20/10 (Domingo) - Das 9 às 13 horas

5º Seminário: Mito Pessoal e Destino Humano
Adenáuer Novaes
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A ULE em 2013

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
qualquer um pode começar agora e fazer um novo ﬁm.”

(Chico Xavier)

|
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Direitos Humanos
e Gestão Municipal.

A Universidade Livre do Espírito – ULE, em 2013, iniciará suas

Programação da ULE para 2013, considerando os ciclos, dias e

Em continuidade ao texto da edição anterior do Jornal Harmonia, o

(LGBT). Já no Estado da Bahia, apenas 32 dos 233 municípios

atividades com a Aula Inaugural no dia 2 de março, às 10h, no

horários de funcionamento:

presente artigo prossegue e conclui a análise sobre alguns

(13,7%) que possuíam estruturas de gestão direcionadas para a

Auditório Francisco Cândido Xavier, e terá, como facilitador, seu

Ciclo I – Curso Básico de Espiritismo. Segunda-feira: Turma A, das

aspectos da estrutura municipal existente na área da promoção

promoção dos direitos humanos contavam com programas para a

diretor Adenáuer Novaes.

20h às 22h; Terça-feira: Turma B, das 20h às 22h; Sábado: Turma

dos direitos humanos, valendo-se da recém divulgada edição 2011

população LGBT. Acerca da tipologia de atuação, o IBGE destaca

A volta às aulas acontecerá no dia 4 de março. Esse é sempre um

C, das 10h às 12h.

da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do IBGE.

que, independentemente da existência de órgão de direitos

momento especial de rever amigos, coordenadores, facilitadores,

Ciclo II: Segunda-feira: Turma A, das 19h30 às 21h30; Sábado:

Os conselhos municipais desempenham um papel fundamental

humanos, 486 municípios (8,7%) possuíam programas ou ações

traçar metas e, o mais importante, dedicar-se aos estudos.

Turma B, das 10h às 12h.

para o aprofundamento da democracia, representação e

para o enfrentamento da violência contra LGBT, 79 (1,4%)

Este ano, a comunidade acadêmica e os internautas contarão com

Ciclo III: Quarta-feira: Turma A, das 19h30 às 21h30; Sábado:

participação da sociedade civil e controle social das ações do

possuíam legislação sobre discriminação LGBT, 99 (1,8%), sobre

o apoio do site da Fundação Lar Harmonia, o que lhes possibilitará

Turma B, das 8h às 10h.

Estado. No Brasil, em 2011, os Conselhos Municipais de Direitos

reconhecimento dos direitos LGBT e 54 (1,0%), sobre

conhecer um pouco mais a proposta pedagógica da ULE. No

Ciclo IV: Segunda-feira: Turma A, das 19h30 às 21h30; Terça-feira:

Humanos (CMDHs) se faziam presentes em apenas 123

reconhecimento do nome social adotado por travestis e

momento, estão sendo postadas informações pontuais e

Turma B, das 19h30 às 21h30

municípios, o correspondente a 2,2% do total. Entre os 417

transexuais.

necessárias sobre o trabalho realizado. Aos poucos, essas

Ciclo V – Segunda-feira: das 19h30 às 21h30.

municípios baianos, somente oito possuíam CMDHs – Camacan,

Tratando-se de uma das dimensões dos direitos da criança e do

informações serão ampliadas.

Ciclo VI – Quinta-feira, das 19h30 às 21h30

Canarana, Caravelas, Condeúba, Itaeté, Juazeiro, Jussara e Lage.

adolescente, apenas 987 municípios brasileiros (17,7% do total)

Sua matriz curricular está sendo revisada e estruturada com o

Assim, sintam-se convidados todos que desejam iniciar ou

Em que pesem as signiﬁcativas desigualdades raciais existentes

contavam com Plano de Atendimento Socioeducativo para

objetivo de oferecer, ao seu corpo discente, o que acredita ser o

prosseguir na jornada pessoal de conhecimento que visa a

entre a população negra e indígena em comparação com a

menores infratores. Na Bahia, um contingente de 79 municípios

melhor em relação ao conteúdo programático, à forma como são

conscientização da imortalidade do Espírito.

população branca, apenas 11 municípios baianos (2,6% do total)

(18,9%) possuía o referido tipo de plano para menores infratores.

acolhidos os alunos, ao processo avaliativo e aos procedimentos

A equipe de trabalhadores e coordenadores da ULE espera por

possuíam Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Considerando-se um dos mais importantes e vulneráveis

metodológicos condizentes com a sua proposta, que é o

todos. O primeiro passo é inscrever-se no Curso Básico. As

no ano de 2011: Alagoinhas, Cruz das Almas, Feira de Santana,

públicos-alvo de ações direcionadas para a promoção dos direitos

autoconhecimento e a autotransformação, possibilitando, assim, a

inscrições estão abertas e acontecem na Livraria Harmonia.

Governador Mangabeira, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Riacho

humanos – a população em situação de rua –, os dados da MUNC

consciência da importância do processo educativo na vida do

Sejam todos bem-vindos!

de Santana, Salvador, São Francisco do Conde, Souto Soares e

indicavam que 1.373 municípios brasileiros (24,7%) possuíam

Utinga. No conjunto do país, a proporção de municípios com este

algum tipo de programa ou ação destinada a esta população.

tipo de Conselho era um pouco mais elevada (3,5%).

Entre os municípios baianos, a pesquisa constatou que 113

No ano de 2011, somente 14,0% (um contingente de 383) dos

(27,1%) empreendiam esforços desta natureza.

Espírito, nas dimensões material e espiritual.
Maria Cecília Alvarenga é psicopedagoga
e reitora da Universidade Livre do Espírito.

órgãos gestores de políticas de direitos humanos declararam ter

expediente

programas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais
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José Ribeiro é economista e demógrafo.

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.”
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