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(domingo), realizará a sua 14ª Caminhada pela Paz, tendo como

VII Encontro das Religiões na
Fundação Lar Harmonia

Prefeito
Eleito

tema “O Amor alimenta o Espírito”. O evento, que faz parte do

“A Caridade e a Religião” é o tema do VII Encontro das Religiões

Finalmente sabemos quem vai

A Fundação Lar Harmonia, no dia 2 de dezembro próximo

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, 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/n - Patamares), às 7 horas, quando, após um alongamento,
quando contaremos com o apoio do amigo Pererê, iniciaremos a
caminhada com destino à sede da Fundação Lar Harmonia (Rua
Deputado Paulo Jackson, no 560, Piatã), onde será servido um

promovido pelo Núcleo Jurídico e de Cidadania Maria Terezinha
Ferraz Freire de Novais da Fundação Lar Harmonia. Este evento,
que vem sendo realizado desde 2005, sempre no mês de
dezembro, constitui um momento de unidade entre algumas
expressivas religiões. Oferece oportunidade de o público ouvir os
seus representantes abordarem importantes temas de interesse

Sul Atacadista, Santa Emília Empreendimentos Imobiliários Ltda. e

pensamento de todos e formar uma corrente única em torno do

dos trabalhadores voluntários. A água mineral que será servida aos
participantes durante a caminhada ﬁcará aos cuidados da
Schincariol.
Adquira o seu kit caminhada (camisa, boné e sacola), na sede da
Fundação, e venha caminhar conosco. Seja muito bem-vindo!

tema proposto.
Para este ano, a Fundação tem conﬁrmadas as presenças dos

Saída

Centro Espírita Casa de Redenção
Joanna de Ângelis
Chegada

Fundação Lar Harmonia
Contribuição

R$40

país. É hora que nos
juntarmos para que faça um
bom governo, com equipe
técnica competente, disposto

e Protestantismo. Como sempre, para a apresentação do evento,

Acabam-se os partidarismos e

teremos a participação do jornalista Jorge Portugal.
O Encontro das Religiões acontecerá no dia 8 de dezembro, às 19
horas, no Auditório Francisco Cândido Xavier, na Fundação Lar
Harmonia. A entrada é franca e todos estão convidados a
participar deste encontro fraterno.

todos os cidadãos devem
somar suas forças,
prevalecendo o melhor para
todos. Salvador merece que
todos os soteropolitanos se

Cristiane Silveira é advogada
e presidente da Fundação Lar Harmonia.

Data

7 horas

das capitais mais bonitas do

a servir ao bem público.

e presidente da Fundação Lar Harmonia.

Horário

decidido a trabalhar pela

representantes do Candomblé, Catolicismo, Espiritismo, Islamismo

Cristiane Silveira é advogada

02.12.2011

representante entusiasmado e

dignidade do povo em ter uma

religiosas distintas apresentarem suas ideias sobre o tema central,
para avaliação, debate ou crítica, mas para se conhecer o

elaboração do Café da Manhã, a Fundação conta com o carinho

anos. Parece que teremos um

É de uma beleza intraduzível constatar pessoas com convicções

O evento conta com o apoio dos parceiros: Indiana Veículos, Centro

publicitário ﬁcou a cargo da Café com Leite Comunicação. Para a

maltratada) cidade por quatro

recuperação da cidade e da

ouvindo, respeitando e aplaudindo os demais. Não é um momento

incentivadores deste Projeto. A linda arte das camisas e do material

governar nossa querida (e

coletivo, que promovam o crescimento, a paz e harmonia social.

delicioso café da manhã.

Sertenge, empresas que abraçaram a ideia e são importantes
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08.12.2011

unam ao novo Prefeito para
que a cidade ressurja das
cinzas, devolvendo a
esperança de dias melhores.
Adenáuer Novaes

Horário

19 horas
Local

Sede da Fundação Lar Harmonia - Auditório
Francisco Cândido Xavier
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Planejamento Estratégico
A Fundação Lar Harmonia pensando o futuro
A FLH, que está a materializar progressivamente um imenso

governamentais e de responsabilidade social da iniciativa privada e

projeto do mundo espiritual, vem agora estrategicamente planejar

na implantação de outros que tragam rentabilidade, habilitando-se,

a direção e organização desta enorme jazida de amor, harmonia e

estrutural e ﬁnanceiramente, para investir na ampliação e melhor

solidariedade, em que se engajam mais de 1000 espiritos

capacitação do seu quadro de funcionários. Inclui-se, nesse seu

desencarnados. A FLH enxerga o indivíduo coletivo, que é a

intento, a revisão das rotinas administrativas, visando melhorar a

sociedade, como um ser bio-psico-socio-espiritual em que já

comunicação entre os seus diversos núcleos e setores, isto é,

pesam as atuais ações dos núcleos médico, de psicologia, do

maior integração entre voluntariado, colaboradores e funcionários,

balcão jurídico e de cidadania, da Creche Escola Teresa Cristina e

incentivando-os ao engajamento nos princípios do AMOR, que

do Colégio Integral Allan Kardec, da Universidade Livre do Espírito

movem esta Instituição.

e da alma desta instituição, o Centro Espírita Harmonia, auxiliando
a própria sociedade em melhorar-se mais a cada dia.

Fernando Santos é médico e

A experiência de planejamento na qual a FLH se lança neste

voluntário na Fundação Lar Harmonia.

momento estrutura-se na sua premissa primordial de contribuir
para o despertar da autoconsciência e da autodeterminação
do ser humano, tendo como objetivo ser uma instituição
autossustentável a oferecer serviços em nível de excelência. Para
tanto, mobiliza colaboradores e a comunidade atendida,
transformando-os em beneﬁciários e agentes multiplicadores do
processo de construção de uma sociedade mais justa, amorosa,
igualitária e harmônica, executando as ações que se tornem
necessárias, pautando-as na consolidação dos seus valores:
amorosidade, espiritualidade, ética, respeito às diferenças,
responsabilidade, transparência e valorização do ser humano.
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Objetiva, portanto, engajar-se em projetos e programas
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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.

“O amor é a força propulsora do universo.”
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Mudanças na composição e
estrutura das famílias
Em outubro de 2012, o IBGE divulgou novos resultados do Censo

(15,9%) apresentavam um percentual ligeiramente maior de

2010 incluindo-se o tema família. Diante da atual diversidade dos

famílias conviventes no ano de 2010 comparativamente ao

arranjos familiares e em consonância com as recomendações

conjunto do país. Entre as famílias conviventes, predominavam as

internacionais, o IBGE aprimorou a identiﬁcação do tema. Uma das

monoparentais femininas (53,5%), que são formadas

principais inovações foi a introdução do conceito de unidade

predominantemente por parentes da família principal, sendo

doméstica, que corresponde ao conjunto de pessoas que vive em

compostas geralmente por ﬁlhas dos responsáveis e/ou dos

um domicílio particular, cuja constituição se baseia em arranjos

cônjuges, que tiveram seus ﬁlhos sem contrair matrimônio ou

feitos pelo pessoa, individualmente ou em grupos, para garantir

retornaram à casa dos pais por motivos de separação ou divórcio.

alimentação e outros bens essenciais para a sua existência. Sua

Acerca da composição familiar, aumentou no país o percentual do

formação se dá a partir da relação de parentesco ou convivência

tipo casal sem ﬁlhos: de 14,9% no ano 2000 para 20,2% em 2010.

com o responsável pela unidade doméstica, assim indicado e

Além da redução da fecundidade, a postergação do casamento e

reconhecido pelos demais membros da referida unidade como tal.

do período de opção em ter o primeiro ﬁlho – sobretudo em função

No Brasil, entre 2000 e 2010, aumenta de 9,2% para 12,1% a

da maior inserção da mulher no mercado de trabalho – tem

proporção de unidades domésticas unipessoais, ou seja, pessoas

contribuído para o aumento da participação deste tipo de família.

que viviam sozinhas. Em 2010, o percentual de pessoas vivendo

Por outro lado, o tradicional arranjo casal com ﬁlhos, ainda que

sozinhas na Bahia (12,8%) e, sobretudo, na capital Salvador

continue predominante, declinou sete pontos percentuais: de

(15,1%) era maior do que a média nacional. O crescimento das

56,4% para 49,4%. Cresceu ligeiramente no Brasil a presença de

famílias unipessoais é resultado de um conjunto de fatores como o

famílias monoparentais femininas (com ou sem parentes) de 15,3%

aumento da expectativa de vida/envelhecimento da população, o

para 16,2%, sendo que em 2010 chamava à atenção sua

crescimento do número de separações conjugais e o avanço no

magnitude na composição familiar de Salvador (22,7%). Também

processo de urbanização. Cerca de 40,0% das pessoas vivendo

merece destaque o crescimento da proporção de mulheres

sozinhas no ano de 2010 eram idosas em função do aumento da

responsáveis pelas famílias, que se expandiu signiﬁcativamente ao

esperança de vida. Vale ressaltar que, neste caso, há predomínio

passar de 22,2% para 37,3% durante o período em análise.

de mulheres idosas vivendo sozinhas em função do diferencial de

Outra inovadora e importante informação trazida pelo Censo 2010

longevidade feminino em relação ao masculino – com efeito,

guarda relação com a investigação mais aprofundada acerca da

enquanto mais da metade das mulheres (52,6%) possuíam 60

condição dos ﬁlhos em relação aos responsáveis ou cônjuges,

anos ou mais e 40,0% eram viúvas, entre os homens tais

possibilitando identiﬁcar que 16,3% das famílias únicas e

proporções eram de apenas 26,6% e 10,0%, respectivamente,

conviventes principais formadas por casais com ﬁlhos, são

sendo a maioria deles solteiros (58,9%). Nos países europeus,

reconstituídas – núcleos familiares constituídos a partir da

principalmente entre aqueles cuja transição demográﬁca se

separação ou morte de um dos cônjuges em que existiam apenas

encontra bastante avançada, a proporção de pessoas morando

ﬁlhos do responsável, somente ﬁlhos do cônjuge ou uma

sozinhas é ainda mais signiﬁcativa, a exemplo da região da

combinação dessas duas situações. Urge compreender este novo

Escandinávia – em torno de 37,0% na Noruega, Finlândia e

e complexo conjunto de transformações na organização familiar e

Dinamarca.

internalizá-lo nas políticas públicas de promoção social das

Nas unidades domésticas podem viver as famílias únicas e as

famílias.

conviventes. No Brasil, entre 2000 e 2010 aumentou de 13,9%
para 15,4% a proporção de famílias conviventes enquanto se

José Ribeiro é economista e demógrafo.

observou um declínio de 86,1% para 84,5% na proporção de
famílias únicas. A Bahia (com 16,9%) e o município de Salvador
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