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Cáritas inaugura Centro de Desenvolvimento Solidário e
Comunitário
Escrito por Cris Menegon

A Cáritas Diocesana de Lages inaugurou, na última sexta, 17 de fevereiro, o Centro de
Desenvolvimento Solidário e Comunitário no bairro Novo Milênio. A entidade atua
naquela comunidade há cerca de 09 anos, e a partir desse trabalho conseguiu auxílio da
Pastoral da Criança, da Children Incorporated e do Consulado da Mulher. A Pastoral da
Criança cedeu o local, a Children Incorporated investiu mais de R$ 80 mil para a
implantação do projeto, e o Consulado da Mulher doou equipamentos como fogão, freezer
e refrigerador.
As atividades do centro estão iniciando com o grupo Art-Mulher, integrado por 20
mulheres que vão trabalhar produção alimentícia como pães, bolos e bolachas. Além disso,
um grupo trabalha com artesanato em lã, para a confecção de acolchoados e cobertores, e
algumas mulheres trabalham com artesanato em geral. Elas estão sendo acompanhadas por
uma líder comunitária, é acadêmica do Curso de Serviço Social da Uniplac, contratada pela
Cáritas Diocesana.
Estiveram presentes à inauguração o presidente da Cáritas Diocesana de Lages, Dom
Oneres Marchiori, representantes da Pastoral da Criança, a presidente da Children
Incorporated, Marianne Vermeer, e Cleide Gasparin, do Consulado da Mulher. Também
estiveram no local, representantes do IFSC, do CRAS do Centenário, do CEIM do Novo
Milênio, Uniplac, lideranças e a comunidade em geral.
"Para nós, do Consulado da Mulher, é de extrema importância estarmos aqui hoje, e
participarmos desse projeto, porque acreditamos na força que a parceria tem. A gente tem
sempre que fortalecer esses projetos. É importante estarmos aqui na Novo Milênio
auxiliando as mulheres de baixa renda e baixa escolaridade", afirmou Cleide Gasparin, do
Consulado da Mulher.
O coordenador da Cáritas Diocesana, Luiz Gonzaga Azzi informou que está sendo feito
contato com o IFSC que ministrará oficinas sobre práticas e manuseio de alimentos. "A

nossa idéia é ampliarmos a parceria com o IFSC, para que possamos estender o
atendimento à familiares e outras pessoas da comunidade. O nosso foco é o
desenvolvimento da comunidade", finaliza.
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