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"A gente precisa de verba para levantar o prédio"
Entrevista
heldon Perrone de Menezes, 40 anos, médico urologista,
voluntário na Fundação há sete anos, é um dos que integra o
time de entusiastas do projeto de construção e viabilização do
Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo. E, apesar de não compor
a equipe que trabalha diretamente na construção do novo projeto,
também arregaça as mangas e coloca a mão na massa, pois assim
como os outros integrantes desse time quer ver a obra concluída e o
Ambulatório em pleno funcionamento em 2008. Em entrevista ao
Jornal Harmonia, Sheldon fala um pouco da sua trajetória, conta os
fatores que está tornando este sonho possível e revela as metas e
dificuldades do novo projeto. Confira e se inspire você também!
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Por Iure Cardoso
JH - POR QUE O PROJETO HOMENAGEIA
O DR. EURÍPEDES BARSANULFO?

4

Dr.Sheldon - O ambulatório apareceu-me num sonho que eu tive com
uma pessoa que me dizia o nome
dele (Dr. Eurípedes). Eu não o conhecia, pois ainda era muito novo
no Espiritismo. Mas, quando fui perguntar a Adenáuer (diretor da
Fundação Lar Harmonia), ele me
contou a história de Eurípedes e me
falou da vontade e necessidade de
criar um serviço ampliado na
Fundação, onde as pessoas encontrariam atendimento médico e
humano. O trabalho começou a me
despertar.
JH - QUAL

JH - NOTAMOS

QUE VOCÊ SEMPRE ESTÁ

AO LADO DA SUA ESPOSA NAS AÇÕES
VOLTADAS PARA A

FUNDAÇÃO. COMO

É

CONTAR COM A FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO SOCIAL?

Dr.Sheldon - É muito importante
contar com a ajuda familiar na
construção dessas ações. Constituir
uma família demanda tempo e dedicação, e com isso pode haver
determinada cobrança. Quando
você conta com o (a) parceiro (a)
em busca de uma razão, o incentivo
acaba sendo maior e os resultados
ultrapassam o esperado.

FOI A INSPIRAÇÃO QUE LHE

FLH

E DE ESTAR À

FRENTE DESTE PROJETO?

Dr.Sheldon - Existe uma série de
fatores que me incentivaram. O trabalho que já realizava como médico
e como voluntário, as pessoas que
constituem a Fundação Lar
Harmonia e a seriedade dos projetos que buscam a promoção social
das comunidades beneficiadas.
SURGIU A IDÉIA DE SER

NÓS

TEMOS ENCONTROS PE-

DO SERVIÇO E AS MEDIDAS A SEREM
TOMADAS.

ALÉM

DESSE TIME, CONTAMOS

TAMBÉM COM A COLABORAÇÃO DE UMA
EQUIPE DE ESPÍRITOS DESENCARNADOS.

ESPÍRITOS QUE, JUNTAMENTE COM DR.
EURÍPEDES BARSANULFO, TRABALHAM
NA VISUALIZAÇÃO CURATIVA.
JH - QUAIS

OS DESAFIOS QUE VOCÊS

TÊM ENFRENTADO?

JH - QUAIS AS ESTRATÉGIAS QUE A
FUNDAÇÃO VAI UTILIZAR PARA CAPTAR
RECURSOS?
JH - QUAL

O TIME QUE TEM TOCADO A

VIABILIZAÇÃO DO AMBULATÓRIO E COMO

JH - QUANDO

COMUM.

RIÓDICOS PARA DISCUTIR A MONTAGEM

Dr.Sheldon - O desafio é sempre o
mesmo: a falta de recurso. Esta é
uma realidade que aflige toda organização social. A gente precisa de
verba para levantar o prédio.
Precisamos também encontrar
profissionais que estejam interessados em se engajar no projeto. Os
recursos também serão importantes
para contratar profissionais.

FEZ ACEITAR O DESAFIO DE MONTAR O
AMBULATÓRIO NA

REUNIDOS EM PROL DE UMA CAUSA

É A RELAÇÃO DESSA EQUIPE?

VOLUNTÁRIO?

DR.SHELDON - ALÉM

Dr.Sheldon - Certa vez, eu e minha
esposa Verônica, que hoje também
é médica e voluntária na FLH, estávamos freqüentando as reuniões
públicas, quando houve o convite.
Os projetos e princípios acabaram
estimulando a entrada.

O PROJETO TEM PARTICIPAÇÃO DE

DE VOLUNTÁRIOS,

ROBERTO BAQUEIRO, ALBA ARAÚJO,
FERNANDO SANTOS, ACIVAL LOPES E
SUA ESPOSA MÔNICA, MARCUS DE
PAULA, ANA CARMEM E ADENÁUER
NOVAES. A RELAÇÃO DESSA EQUIPE É
MUITO BOA, POIS TODOS ESTÃO

Dr.Sheldon - Nós temos contado
com várias atividades que geram
renda para o projeto do ambulatório. Realização de eventos,
palestras, seminários, são boas
fontes. Além disso, contamos com a
ajuda da Receita Federal que tem
feito doações de material apreendido. Esse material é vendido em
bazar e a verba também tem sido
revertida para custear a obra.
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Saúde Pública
Adenáuer Novaes

aúde física, psíquica e espiritual. Esta é tríade
que a sociedade deve perseguir quando se
trata do bem-estar humano. No campo da saúde
física é preciso esforços conjuntos na prevenção e
no tratamento de doenças. Há problemas graves e
complexos que devem ser resolvidos para que a
população tenha saúde de qualidade. Poucas verbas, doenças crônicas, saneamento básico precário
ou inexistente, desestímulo profissional refletem o
estado da saúde pública. Necessário se faz que a

S

sociedade se organize para encontrar a solução. As
faculdades de Medicina, com seus numerosos
internos, devem também fazer parte da cruzada em
favor da saúde pública. A Fundação Lar Harmonia
pretende fazer parte das instituições que buscam
contribuir para diminuir os problemas, a partir da
construção do Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo, cuja entrada em operação se dará em
2008. O ambulatório terá seis especialidades médicas e atenderá gratuitamente a população. Em
paralelo ao atendimento à saúde física, a Fundação
também oferece tratamento psicológico e espiritual.
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Ambulatório Médico atenderá a população
Por Iure Cardoso
carência no atendimento médico
à população de Salvador já é
bastante conhecida. O reduzido
número de leitos hospitalares e a
existência de postos de saúde sem
condições mínimas de trabalho evidenciam o déficit do serviço de saúde
pública do Estado. A Fundação Lar
Harmonia (FLH), visando diminuir essa
deficiência no entorno do Bairro da
Paz, Alto do Coqueirinho e Baixa do
Tubo, vem trabalhando na construção
do Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo, orçado em R$ 800.000,00.
Segundo Adenáuer Novaes, dirigente da Fundação, a escolha do
local de atuação se deve ao baixo
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e a renda per capita de meio
salário mínimo das 55 mil pessoas
que habitam a região.
"Eurípedes Barsanulfo foi um educador espírita e médium de excepcionais qualidades que nasceu em
Sacramento, Minas Gerais, em 1880,
e faleceu em 1918. Costumava
receitar e curar aqueles que buscavam
auxílio em sua casa. Também fundou
um centro espírita em sua cidade. E
em sua homenagem estamos construindo o Ambulatório Médico Eurípedes
Barsanulfo", conta o dirigente.
O projeto, idealizado por Novaes, e
executado pelo médico urologista
Sheldon Menezes, terá três pavimen-
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tos e um mezanino. O primeiro pavimento será destinado a um auditório
para atividades coletivas e para eventos que envolvam grande número de
pessoas. O auditório terá capacidade
para reunir 300 pessoas. O segundo
pavimento será uma extensão do
auditório e terá salas com capacidade
para reunir 80 pessoas. O terceiro abrigará a Distribuidora de Livros Espírita
Harmonia. O prédio será servido por
escadas e elevador de acesso a todos
os pavimentos.
Para a viabilização do ambulatório
são necessários esforços de diversos
parceiros. Os recursos podem ser doados de duas formas: materiais de
construção e dinheiro. No
primeiro caso, o doador poderá
encontrar a relação de materiais
necessários no anexo referente
ao orçamento da obra. No segundo, a doação deverá ser efetuada
através de depósito em conta corrente. Segundo Adenáuer
Novaes, a obra está prevista para
acontecer em um ano.
Especialidades - O ambulatório contará com diversas
especialidades médicas.
Ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral, cardiologia,
urologia, ultra-sonografia, oftalmologia,
odontologia e pequenos procedimentos médicos irão assistir a população
que se encontra em risco social. "Esse
é mais um dos projetos que a
Fundação desenvolveu para melhorar
os serviços de promoção social", afirma Adenáuer.
Atualmente, a FLH busca atender a demanda de cada especiali-

dade descrita por meio de parcerias
com médicos voluntários, que
fazem o atendimento nos seus consultórios, sendo que uma pequena
parte do atendimento é feita na
própria sede da FLH. No âmbito da
ginecologia e urologia, são oferecidos tratamentos de prevenção às
doenças sexualmente transmissíveis (DST's), do câncer
ginecológico e de próstata, orientação no método contraceptivo e
terapia de reposição hormonal. Há
ainda acompanhamento à gestação
e desenvolvimento da criança, bem
como vacinas, nebulização e patologias gerais.
Já os odontologistas vão ficar
encarregados da orientação da higiene
bucal, aplicação de flúor, restaurações
em amálgama e resinas, extrações
simples, profilaxia, tartarectomia e outras doenças que possam aparecer. Os
problemas cardiovasculares não poderiam ficar de fora. Acompanhamento de
hipertensão arterial, cardiopatias e dislipidemias serão oferecidos ao público
beneficiário da instituição. Pequenos
curativos, exames laboratoriais de rotina e tratamento ligado à medicina
interna também constam nas atividades que serão oferecidas no ambulatório, além de ultra-sonografia geral e
obstétrica e tratamento oftalmológico.
Para isso, serão necessários
aparelhos odontológicos - cadeira,
refletor, mocho, entre outros; 01maca

ginecológica e 08 macas para exame
clínico; 08 computadores e 01 central
de atendimento em rede; aparelhos
de ar-condicionado; conjuntos de
mesa e cadeiras, e outros materiais
imprescindíveis para garantir o melhor atendimento à comunidade. Os
doadores podem entrar em contado
com a Fundação pelo telefone
(71) 3286-7796.
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Programe seu orçamento para
contribuir com as obras da FLH!
baixo descrevemos a relação dos
principais materiais necessários a
construção do Ambulatório Médico
Eurípedes Barsanulfo. Na tabela, você
pode conferir o que realmente precisamos.
Então, sentiu vontade de contribuir? Que
tal orçar alguns itens e ajustar uma

A

Descrição dos materiais necessários
Fornecimento e montagem de estrutura
metálica da cobertura
Telhas trapezoidais de alumínio com
isolamento termoacústico
Bloco cerâmica de 6 furos 11 x 23 x 9
Areia posto obra
Arenoso posto obra
Azulejos brancos p/ sanitário
Cerâmica p/ parede
Granito para parede
Cimento cinza
Porta de madeira semi-oca 0,80 x 2,10
com aduela e fechadura
Esquadrias de alumínio anodizado preta
Divisória de madeira e fórmica
Piso de alta resistência
Peitoris de granito
Soleiras de granito
Rodapé de alta resistência
Vidro fumê 4 mm
Porta de vidro temperado tipo blindex
2 x 0,75 x 2,10 c/ ferragens
Impermeabilização com manta asfáltica
no tanque
Elevador 4 paradas, 8 pessoas 60/min
Tinta Acrílica
Massa Acrílica
Esmalte p/ ferro
Esmalte para madeira
Corrimão de ferro galvanizado
Balcão de madeira 5,50 mt
Concreto pré-misturado
Tábua de madeira 0,30
Barrote de madeira 6 x 6
Ferro redondo CA-50
Materiais e mão de obra para montagem de uma subestação de 150KWA
Materiais e mão de obra para instalações hidráulica e elétrica

doação ao seu próximo orçamento?
Caso tenha dúvidas de como contribuir,
entre em contato pelo telefone (71)
3286-7796 e procure o engenheiro
Antônio Carlos Tanure, um dos responsáveis pelo trabalho. Venha também
conferir as obras de perto!
Medida

Quantidade

m2

226,24

m2

226,24

unidade
m3

60.000
300

m3
m2

220
230
280
200

m2
2
m
sc
unidade
2

Preço

Minha Contribuição

5

650
15

m
m2
metro linear
metro linear
metro linear
metro linear
m2

100
240,8
1.081
75,2
24,7
432
94,18

unidade

5

m2
unidade
lata
lata
lata

84,76
1
32

lata

18
4
7

metro linear
unidade
m3
metro linear

80
1
90,2
1.400

metro linear

1.150

metro linear

5.664
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