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Adenáuer Novaes

uando muitos corações se juntam para minorar as desigualdades sociais, além de levar espiritualidade às pessoas, o amor acontece. A Fundação Lar Harmonia,
com sua competente capacidade de
aglutinar pessoas em favor do bem,
interveio na sociedade com ações
coletivas, diminuindo suas agruras.
Aquilo que se fez é fruto de trabalho coletivo e também da
necessária e boa influência dos
espíritos vinculados a Fundação.
Algumas atividades foram ampliadas, outras redimensionadas, mas
aquelas que mais cresceram se
encontram na área espiritual. Foi o
Centro Espírita Harmonia que mais
cresceu em 2006. Novas reuniões,
novos atendimentos, bem como
aumento do número de freqüentadores. Com isso, observamos que
a procura pelo espiritual tem sido
cada vez maior. Isso comprova
que o espiritismo tem sido importante para que as pessoas encontrem o sentido e significado de
suas vidas. Nós da Fundação Lar
Harmonia, contando com a ajuda
da própria sociedade, continuaremos, em 2007, a contribuir para a
promoção do ser humano em
todas as suas dimensões.
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FLH despede-se de 2006 com alegria e
prepara-se para os novos desafios em 2007

Fundação implanta projetos
e realiza ações para
garantir a sustentabilidade

Centros Espíritas Joanna de
Ângelis e Harmonia oferecem
diversas atividades
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1.180 pessoas beneficiadas
por meio da Promoção Social
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2007 será um ano
de muito trabalho
Por Carla Aragão
final do ano chegou. Hora de fazer aquele conhecido balanço para
observar o que avançou, o que retrocedeu, o que ainda se impõe
como desafio para 2007 e quais as oportunidades que o cenário
oferece. A equipe da Fundação Lar Harmonia (FLH) também fez essa
retrospectiva e teve o prazer de ficar muito feliz com os resultados, pois
cada passo dado, cada meta alcançada e dificuldade superada fizeram do
ano que se encerra um marco na história da instituição, que continuará a
escrevê-la com muito entusiasmo ao longo de 2007.
"Este ano foi bastante profícuo para a Fundação. Mantivemos todas as
atividades iniciadas no ano, além de consolidarmos os serviços da
Distribuidora, iniciada no final de 2005. Percebemos um maior entrosamento entre as diversas áreas da Fundação e do Centro Espírita Harmonia",
declarou Adenáuer Novaes, dirigente da FLH.
Ao longo desta grande reportagem, produzida por Adenáuer Novaes e
Iure Cardoso, poderemos conferir os planos para o próximo ano, assim
como os resultados obtidos em 2006. Não perca oportunidade de conhecer
o trabalho desta instituição, as pessoas que a fazem diariamente, as
razões da sua existência e, quem sabe assim, você se integra a esse time
em 2007 e abraça os nossos mais novos desafios!
2006 se despede. Com a certeza de dever cumprido, a Fundação se
prepara para trabalhar pelo alcance das metas de 2007, que incluem a
manutenção das atividades existentes, a inauguração do Ambulatório
Médico Eurípedes Barsanulfo, que contou com a doação de 60.000 blocos
cerâmicos e 650 sacos de cimento, pelo casal Saturnino e Ana Carmem, a
ampliação das Oficinas Profissionalizantes Bezerra de Menezes e a melhor estruturação interna da Fundação. Para realizar este trabalho a FLH
conta com um grande número de voluntários e profissionais empenhados
em desenvolver ações diversas pela promoção do desenvolvimento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos das comunidades assistidas:
Baixa do Tubo, Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho e adjacências.
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Apoio psicológico a 150 pessoas
Núcleo de Psicologia (NP) realizou atendimento a 150 pessoas
através de acompanhamento sistemático e individual de adultos e crianças. A
equipe de psicólogos
e estudantes de psicologia realizaram
também diversos trabalhos em grupo
com as crianças da
CETC. A Fundação
contou com o trabalho voluntário de 30
participantes, entre
psicólogos, terapeutas e estudantes,
desenvolvendo,
durante o ano, estudos semanais com
participantes do Núcleo.

O

O time realizou três Cafés
Temáticos com os membros do NP,
visando a integração dos seus membros e discussão de temas sobre as
questões psicológicas. O trabalho foi
disseminado também nos dias de
distribuição das
cestas básicas,
buscando passar
informações de
cidadania para as
famílias. As atividades do núcleo
foram marcadas
ainda pela visita do
psicólogo Andrews Samuel à FLH e à
Comunidade atendida pela Fundação.
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Balcão de Justiça e de Cidadania é implantado
Por Adenáuer Novaes e
Iure Cardoso*
inauguração do Balcão de
Justiça e de Cidadania foi
realizada através do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, tendo
por Presidente do TJBA o Dr. Benito
Figueiredo e como coordenador
social o Dr. Jorge Trindade. Através
do Balcão de Cidadania, o Núcleo de
Justiça e Cidadania (NJC) realizou
60 acordos, 19 esclarecimentos trabalhistas, 15 orientações sobre
processos já existentes, 10 orientações criminais (agressões), 04
acompanhamento a audiências,
01 ação ordinária com pedido de
tutela antecipada, 31 processos
na área de Direito de Família
(pedido de guarda, alimentos,
divórcios), 10 processos de
investigação de paternidade e 03
liminares médicas.
Com apoio do Ministério Público
do Estado da Bahia, o NJC realizou o
Programa de Paternidade
Responsável com as Famílias. Foi
promovido um seminário com as instituições que atuam no Bairro da Paz,
juntamente com o Ministério Público e
Santa Casa de Misericórdia. Os integrantes do NJC realizaram, durante o
ano, exposições abordando temas ligados à garantia de direitos e exercício da cidadania nas palestras men-
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Planejamento Estratégico
O consultor Jorge Sampaio, da
empresa Bússola, realizou um
Seminário de Planejamento
Estratégico com a equipe da
Fundação Lar Harmonia. Foi a
primeira vez que a instituição
debruçou-se de forma mais sistemática para definição de sua
missão, objetivos, visão, entre
outros conceitos importantes para
a organização e perenidade das
obras da FLH.

sais com as famílias. Foram realizados 02 reconhecimentos de paternidade espontâneos com crianças
matriculadas na Creche Escola
Teresa Cristina.
O Núcleo conta com 22 advogados, 03 promotores de justiça, 09
juizes e 42 estudantes de Direito, e é
coordenado por Augusto Lima Bispo,
Cristiane Silveira, Cristina Lemos,
Mônica Aguiar, Aurivana Curvelo,
Eliana Bloizi, Rosemeire Fernandes,

Paulo Humberto, Paulo Cidade,
Cláudia Bispo, Eunice Fernandes,
Renata Menezes, Cinthia Rezende,
Káthia Norberto e Vânia Guitzel. O
Balcão Jurídico contou com reuniões
sistemáticas de avaliação dos trabalhos e treinamento para os estagiários. Realizou também palestras
mensais sobre temas jurídicos,
gerando 03 júris simulados e um
encontro com participação de seis
religiosos (Espiritismo, Catolicismo,
Protestantismo, Budismo, Candomblé
e Islamismo).
*A APURAÇÃO DOS DADOS DE TODAS AS
ADENÁUER NOVAES E OS
TEXTOS SÃO DE IURE CARDOSO.
REPORTAGENS É DE

Auditoria
Os auditores autônomos Edmilson
Patrocínio e Antônio Reis
realizaram auditoria nas contas e
nas ações da Fundação Lar
Harmonia sem custos para a
Instituição.

Uma mão lava a outra
A FLH auxiliou a construção de
uma nova sala de aula e a
manutenção do Lar Amélia
Rodrigues, que atende 50 crianças no Bairro do Curuzu.
Durante o ano, foram destinados
R$ 22.400,00 para manutenção
dos trabalhos.
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FLH supera metas: Creche atende 230 crianças e
om a abertura de quatro
novas turmas, da 1ª a 4ª
séries, a Creche Escola
Teresa Cristina (CETC) ampliou o
número de alunos e desenvolveu
atividades conjuntas com a Escola
Panamericana. Esse intercâmbio
buscou integrar os estudantes das
duas unidades de
ensino, que possuem realidades diferentes. As
novidades,
entretanto, não
pararam por aí.
Em parceria com a
Secretaria de
Educação e
Cultura
(SMEC), a
CETC atendeu
a 230 crianças,
de 2 a 11
anos, em tempo
integral, oferecendo além da educação, aulas de
balé com as
professoras
voluntárias
Rita Campos,
Karine

C

Lacerda, Leonice Almeida e Ana
Junqueira, conveniadas com a
Escola de Dança Ebateca.
A oficina de Balé funcionou com
05 turmas, totalizando 45 alunos e
recebeu ajuda da empresa WBS,
que montou a sala disponível para

a atividade. Foram oferecidas também aulas de capoeira pelo professor Carlos Alberto Tavares (mestre
Tchelo) e de música, pelo estudante de psicologia Adelmo Silva.
Parcerias - A FLH contou com o
apoio da AABB - Associação
Atlética Banco do Brasil para realização de atividades de recreação
para as crianças na área verde
do Clube. A instituição firmou parceria também
com a empresa
de ônibus
Novo
Horizonte
e com o
Sr. Sandoval
Guimarães
para o
transporte
das crianças
em eventos externos. Outras
parcerias garantiram a doação
de alimentos:
Prato Amigo,
IAC e o Centro
Espírita Casa
de Redenção
Joanna de
Ângelis.
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e Promoção Social distribui 1.196 cestas básicas
bom funcionamento da
Fundação Lar
Harmonia depende do
bom funcionamento dos
núcleos e da sinergia entre
eles. O Pólo de Promoção
Social Francisco de Assis é um
deles e, com apoio do Lar
Fabiano de Cristo, Capemi e
da Secretaria Municipal do
Trabalho e Ação Social, prestou
assistência a 180 famílias,
totalizando 1.180 pessoas, beneficiadas com 1.196 cestas
básicas, distribuídas mensalmente durante todo o ano.
O Núcleo de Promoção
Social (NPS) promoveu ainda
estratégias de intervenção nos
bairros, buscando reverter a
realidade das comunidades.
Uma dessas táticas é o Projeto
Família Feliz, idealizado pelo
médico psicoterapeuta
Fernando Santos. O projeto
busca evidenciar a família
como instituição, focando
o indivíduo como agente
modificador de sua realidade social, promovendo discussões de
temas como
Planejamento Familiar,

O

onde são abordados temas
como gravidez indesejada e
doenças sexualmente transmissíveis. Para isso, foram realizados também 12 encontros
ministrados por médicos, dentistas, nutricionistas, advogados
e psicólogos. O convênio com a
Faculdade de Serviço Social da
Universidade Católica de
Salvador para o encaminhamento de 12 estagiárias
contribuiu para que o NPS conseguisse atingir suas metas.
Coordenadas pela assistente
social Juliana Pereira, as estudantes trabalharam incessantemente para restabelecer e fortalecer os vínculos familiares.

Atendimento médico a
mais de 800 pessoas
população assistida recebeu
atendimento de profissionais da
área de saúde. Em 2006, foram
realizados 809 atendimentos médicos, sendo 602 nos consultórios
particulares dos médicos voluntários
e 207 na própria Fundação, além de
59 consultas odontológicas às pessoas que integram os programas da
instituição.
O Serviço Médico da FLH é
coordenado pelo Dr. Sheldon e a
Dra. Verônica Menezes e conta com
a participação do Dr. Jair Miranda
que atende na FLH.
Atualmente, 56 profissionais liberais ligados à área de saúde, 02
laboratórios e 05 clínicas hospitalares estão cadastradas na FLH,
disponibilizando atendimento gratuito as famílias assistidas pela
instituição. A dentista Ana Paula
Soares, por exemplo, realizou um
trabalho odontológico preventivo
com as crianças da Creche Escola.
Foi ampliado o programa de marcação de consultas com os médicos
e dentistas externos, com o apoio
das voluntárias Fernanda de
Carvalho e Jaqueline Nascimento.
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Oficinas Profissionalizantes são diversificadas
Fundação disponibilizou para os
seus beneficiados as Oficinas
Profissionalizantes, implementadas desde 2005, em parceria com a
Superintendência da Receita Federal
da Bahia e Sergipe e formalizada
através do Superintendente Adalto
Lacerda. Ao longo do ano, foram oferecidos vários cursos: graças ao apoio
do SENAI-CIMATEC, foi possível concluir as duas primeiras turmas de
Logística, que beneficiou 80 adolescentes.
O curso de Informática Básica,
fornecido pela ZCR Informática e
Identidade Digital, com a coordenação
do voluntário Roberto Raposo, beneficiou 40 adolescentes. As Oficinas de
Alfabetização de Adultos, com 44
alunos, e de Empreendedorismo, com
20, aconteceu por meio de um convênio com a Bahia Pet e com a coordenação dos voluntários Rosaly,
Sebastião, Ana Júlia e Roberto Carlos.
A voluntária Jussara Amaral coordenou a Oficina de Artesanato com Sisal,
que durante o ano preparou 16 pessoas para produção de materiais e
venda dos mesmos. Foi possível ainda
elaborar o Projeto de Oficina
Preparatória, com aulas de português
e matemática, coordenado por
Jacqueline Sampaio e através da

A

parceria com a Indiana
Veículos.Oficina de Instalações
Elétricas Residenciais e Costura
Industrial contaram com a parceria da
SETRAS e SENAI - CIMATEC, que
beneficiaram turmas com 20 alunos
em cada curso.
Mas, 2006 também marcou o início
de novas atividades como as Oficinas
Protegidas Terapêuticas, em parceria

com o Projeto Incluir e com a Escola
Via Ponte, que beneficiou 20 pessoas,
com aulas de silk e pinturas em tecidos, biscuit e bijouterias. Uma excelente notícia em 2006: a aprovação,
pelo Ministério da Cultura, do Projeto
Oficinas de Cultura e Arte da
Fundação Lar Harmonia, encaminhada
através Emenda Parlamentar do
Deputado Federal Luiz Bassuma.
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Caminhos para sustentabilidade
ssim como outras instituições
sem fins lucrativos, a
Fundação Lar Harmonia
necessita de recursos para se manter sólida e poder manter os seus
projetos. Durante o ano de 2006, as
maiores fontes de renda foram a
Distribuidora de Livros Harmonia,
que vendeu, somente este ano,
12.933 livros de autores diversos, e
a Editora Harmonia. A Fundação
obteve uma receita de R$ 63.062,83
com a Editora e, R$ 162.434,49,
com a Distribuidora. O livro mais
vendido do ano foi Felicidade sem
Culpa, de Adenáuer Novaes.
Ainda em 2006, a FLH iniciou a
edição de O Livro dos Espíritos,
traduzido por Djalma Motta Argollo,
que doou os
direitos
autorais para
Fundação. A
mais nova leitura
do livro codificado por Allan
Kardec será lançada em 18 de abril
de 2007, durante a
Semana Espírita do
Centro Espírita
Harmonia, data em
que a publi-
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cação original completará 150 anos.
Para realização dos trabalhos gráficos, a FLH contou com o apoio da
Objectiva Comunicação e
Marketing, que criou capas e materiais publicitários, com o atendimento de Aline Morgan.
EVENTOS E BAZARES
Os eventos que a Fundação promove também contribui para geração de receita, dando mais
autonomia a instituição, que tem
como meta o alcance da sua sustentabilidade. Em 2006, foram realizados 06 Seminários com
Adenáuer Novaes, 01 Seminário
com Djalma Argollo e 01 com Kau
Mascarenhas. Os seminários realizados geraram uma renda de
R$ 20.606,00. Para a
realização das
palestras a FLH contou com a parceria da
Objectiva
Comunicação e
Marketing, Contraste
Gráfica e Editora, Itália
Collor e Eletromídia.
A Fundação realizou
também diversos
Bazares Beneficentes,
com produtos doados
pela Secretaria da Receita

Federal em Salvador - Superintendência da Bahia e Sergipe, que
possibilitaram a instalações das
oficinas e o início das obras de construção do Ambulatório Médico
Eurípedes Barsanulfo. Para a realização dos bazares a FLH contou
com dezenas de jovens e outros
voluntários, com a coordenação de
Rosângela Novaes.
OUTRAS FONTES
A entidade teve ainda participação no Programa Sua Nota é um
Show de Solidariedade, coordenado
pelo Sr. Aquino, que arrecadou no
ano R$ 11.754,11. A abertura de
uma nova turma do Curso de
Fundamentos da Psicologia
Analítica Junguiana, em parceria
com a Clínica Psiquê, gerou uma
receita de R$ 5.647,00 para FLH.
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Centros Espíritas acolhem centenas de pessoas
s centros espíritas Casa de
Redenção Joanna de Ângelis (CECRJA) e Harmonia
(CEH) atenderam centenas de pessoas por meio de cursos, grupos de
estudos, grupos de cura, fluidoterapia, sessões mediúnicas, entrevistas, entre outras atividades. O
Harmonia, por exemplo, atendeu
cerca de 350 pessoas por meio do
Grupo de Cura, coordenado por
Sheldon Menezes e Fernando
Santos. O Grupo garantiu atendimento contínuo de 10 sessões por
paciente.
As reuniões de Desobsessão
realizadas às quartas-feiras, coordenadas por Djalma Argollo e Ana
Júlia, atenderam cerca de 90 pessoas por semana; já a reunião
mediúnica, que tem a frente
Cristiane Silveira e Sheldon
Menezes, atendeu 250 fichas, oriundas do Trabalho de Cura, além
dos atendimentos específicos, sempre às sextas-feiras.
A Reunião Doutrinária de quartafeira tem participação de cerca de
90 pessoas por semana e é coordenada por Emília Villas Boas. O
Centro Espírita Harmonia possui
também um grupo de desenvolvimento mediúnico, coordenado por
Marcos Cintra e Veronice, e um
outro grupo de educação mediúni-

O

“O

ca, coordenado por Rúbia. O Grupo
de passes contou com a coordenação de Jane Castelo Branco e
Marieta. Márcia Mattos deu continuidade ao Grupo de Estudos
André Luiz. O CEH realizou dois
Cursos Básicos de Espiritismo com
a participação de cerca de 100 pessoas, coordenado por Marcos
Cintra, Olga e Laísa.
NOVIDADES
As voluntárias Carla, Deolinda e
Vânia implantaram, em
2006, o GRUDI - Grupo
de Desenvolvimento
Espiritual InfantoJuvenil, que chegou
reunir 50 crianças, adolescentes e jovens.
Com a saída de
Deolinda, Ana juntou-se
à dupla, que também
acolheu Júlio, responsável pela criação do
Grupo de Teatro. Em
2006, teve início também o trabalho dos
entrevistadores e passou a funcionar a
recepção para atendimento dos
visitantes da FLH e encaminhamento para aqueles que
estavam em busca orientação
quanto às atividades do CEH.
Em 2007, mais novidades

AMOR É FORÇA PROPULSORA DO UNIVERSO”

estão sendo preparadas. A equipe
do Harmonia planeja criar um
Grupo de Terapia do Espírito, uma
Reunião Doutrinária para acontecer
às quintas-feiras e um Grupo de
Estudos de Psicologia. Está sendo
estruturada também uma formação
em envangelização infantil para os
atuais facilitadores do GRUDI e os
interessados em integrar a equipe.
Os encontros terão início no

primeiro sábado de fevereiro. A
Semana Espírita, que irá acontecer
entre os dias 18 e 24 de abril, já
está sendo organizada. Confira
sempre no jornal os eventos e
serviços promovidos e agende-se!

