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Lages, 30/08/2012,Correio Lageanno, por Silviane Mannrich
Durante dois dias da semana elas produzem pães e bolachas que incrementam a renda familiar.

Inaugurado em fevereiro de 2012, o Centro de Desenvolvimento Solidário e Comunitário vem
mudando a realidade de 20 famílias do bairro Novo Milênio. As donas de casas aumentaram sua
renda familiar com a fabricação e a venda de pães e bolachas.
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O trabalho das mulheres no Centro Comunitário acontece nas manhãs de terças e quintas-feiras. E
começa cedo, às 8 horas e vai até as 14 horas, quando elas fabricam os pães, bolachas e orelhas
de gato. À tarde percorrem a vizinhança para vender seus produtos.

Cada embalagem de 400 gramas é vendida por R$ 3,00. Das 20 mulheres, 10 participam da
produção, oito ajudam na organização de outras atividades e duas estão afastadas
temporariamente, porque estão trabalhando. Elas contam que no começo foi difícil porque o
pessoal achava que elas estavam indo pedir dinheiro, mas agora já as conhecem e além de
recebê-las bem, ainda fazem encomendas.

O lucro recebido com as vendas é dividido para pagar as contas mensais. Uma parte desse lucro
fica em um fundo de reserva, outra é o capital de giro e a outra é para a compra de materiais. O
que sobra é dividido entre as que produzem.

Quem trabalha mais horas fica com mais lucro. A dona de casa Gisele Moraes, por exemplo,
recebeu no mês passado R$ 27,00, o maior valor, além dos R$ 50,00 que cada uma das 18
mulheres recebe da Children Incorporated (entidade norte-americana que mantém convênio com
o Centro Comunitário). “Eu recebi mais porque trabalhei bastante, é uma ajuda muito bem vinda”,
conta a dona de casa.

A aposentada Salete Müller, diz que se sente muito bem depois que começou a ajudar na
fabricação e é uma das melhores vendedoras. “Nas segundas, quartas e sextas eu faço
hemodiálise e nas terças e quintas venho aqui, é muito bom, eu me distraio e me divirto com as
meninas, é uma forma de me ocupar e ganhar um dinheirinho”, comenta.
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O espaço já existia e foi reformado por meio de uma parceria da Children Incorporated, Cáritas
Diocesana, Consulado da Mulher, secretarias municipais e o Centro de Educação Infantil do bairro.
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O local conta com uma cozinha equipada e uma sala para a realização de outras atividades. O
Centro também recebeu doação de máquinas de costura para que as mulheres aprendam outra
atividade.
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No segundo sábado de cada mês a Pastoral da Criança realiza, no Centro Comunitário, a pesagem
e acompanhamento de 19 crianças do bairro. As mães recebem orientações e um mingau é
servido para as crianças. Já no 3° e 4° sábado do mês é realizada atividade voltada para toda a
comunidade, é a chamada Contos e Causos. Já nas quartas-feiras o grupo terapêutico da Uniplac
faz a atividade “Cuidando da Vida”, que é um espaço para a troca de experiências e para que as
psicólogas tentem ajudar cada um a entender e tentar resolver seus problemas.
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Além disso, o espaço também é utilizado para a celebração de missas e aulas de catequese.
Nesta sexta-feira, será realizada uma reunião com a comunidade para promover outros projetos a
fim de renovar por mais um ano a parceria com a Children Incorporated, para que o centro
continue recebendo os recursos da incorporação.
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O projeto também ajudou as mulheres a mudarem seus hábitos e melhorarem a autoestima. A
dona de casa Denise dos Santos relata que agora está mais exigente em casa. “Eu estou
reciclando o lixo, fazendo uma horta e também ganhei um cilindro, assim posso fazer pães em
casa também”, diz.

Schaiane Medeiros da Silva, também admite que mudou. “Antes eu perdia o controle muito
facilmente, brigava em casa, hoje estou mais paciente e aprendi muitas coisas. Eu não sabia fazer
pão e nem chocolate, agora sei fazer os dois e faço em casa também para a minha família”,
comenta.
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A realidade em cada uma das famílias das mulheres que participam do projeto está mudando. No
local, elas trocam experiências e aprendem a lidar com as diferenças de personalidades.
“As que querem mudar conseguem, a gente percebe como elas estão com a autoestima boa, têm
sua própria renda e melhoraram a convivência em casa”, ressalta uma das organizadoras, Silvana
Aparecida Vingla Corrêa Ribeiro.
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Silvana, além de fazer parte do projeto, também é catequista de 42 crianças do bairro. “Quando a
gente faz o bem, também se sente bem, eu me sinto realizada em poder ajudar estas pessoas.
Essa é a minha vida e eu quero ajudar as pessoas do meu bairro a superarem as suas
dificuldades. É uma forma de retribuir o que elas me ajudam quando estão comprando no meu
comércio, já que fica aqui no bairro”, comenta Silvana
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