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Novo Milênio recebe centro de desenvolvimento
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Os moradores do bairro Novo Milênio tem um motivo para comemorar, pois eles ganharam um
novo espaço para desenvolver atividades sociais. Trata-se do Centro de Desenvolvimento Solidário
e Comunitário.
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A inauguração do espaço que visa o desenvolvimento comunitário através de um grupo de 20
mulheres aconteceu na tarde de ontem. No local que conta com uma sala e uma cozinha equipada
elas terão a oportunidade de aumentar a renda familiar através do artesanato, fabricação de pães
e bolachas e cursos educacionais.
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A escolha destas mulheres acontece por questões socioeconômicas e pela disponibilidade. Os
encontros são semanais. O centro foi reformado através de uma parceria da Children Incorporated
dos Estadus Unidos, Cáritas Diocesana, Consulado da Mulher, secretarias municipais e o Centro de
Educação Infantil do bairro.
A Chindren financiou a reforma do local, forneceu os equipamentos e pagará o profissional para
trabalhar para ministrar os cursos. “A partir destas mulheres que se tornarão lideranças, vamos
mudar a realidade da comunidade e consequentemente melhorar o desenvolvimento das crianças
que são o nosso foco principal”, explicou a presidente da Chindren Incorporated, a americana
Marianne Vermeer.
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A Incorporated realiza este trabalho em Correia Pinto e Curitiba. E foi realizado através de uma
parceria entre a pastoral da Criança e as Cáritas Diosesanas que já desenvolvia um trabalho
semelhante no local. A Chindren através de seu gerente no Brasil Gustavo Brandão fará visitadas
regulares para acompanhar a evolução da comunidade.
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A Consul através da Consulado da Mulher doou o freezer, a geladeira e o fogão para equipar a
cozinha. “A ideia é maravilhosa, eu já participava do projeto, mas tive que para para cuidar do
meu pai que estava doente. Fiquei esperando uma vaga, e agora consegui. Estou com muita
expectativa para aprender muitas coisas e ajudar em casa. Também quero poder ensinar o que eu
iria aprender para outras pessoas”, relatou a dona de casa, Terezinha Aparecida Souza.
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“Em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC -SC) o centro também irá oferecer
cursos gratuitos para os adolescentes”, comentou o coordenador da Cáritas Diosesana, Luiz
Gonzaga Azzi.
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