Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário
NRDC – Bairro Guaíra – Três de Maio RS

I - ABERTURA GERAL
Três de Maio, próspero município, com 24 mil habitantes, predominantemente descendentes de alemães, italianos
e poloneses, na região noroeste do Rio Grande do Sul, foi emancipado em 1954. Sua economia é baseada no
agronegócio com as culturas de soja, trigo, milho, suínos e leite. Destacam-se os segmentos de educação, saúde,
cooperativismo, serviços, comércio, indústria metalomecânica, moveis e malhas.
O Rotary Club de Três de Maio, foi fundado em 13 de junho de 1976, em abril de 2015, com 32 integrantes,
inaugurou sua nova sede no parque de exposições, a Casa da Família Rotary.
Com o lema “dar de si antes de pensar em si”, o Rotary tem por missão “servir a comunidade, difundir a integridade
e promover a paz, o companheirismo, o comprometimento, a compreensão entre lideranças e comunidade”.
Com a visão de Ser reconhecido, por meio de seus membros, como referência onde atua, pela ética, pelas boas
práticas, excelência e efetividade de sua ação, baseado em quatro valores: Responsabilidade Social, Inovação,
Companheirismo e Integridade.
O Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário é uma iniciativa patrocinada pelo Rotary. Em cerca de 75 países
no mundo, há mais de 6.700 Núcleos Rotary. Um deles está em Três de Maio, no Bairro Guaira e foi instalado em
2001.
Esta é a primeira e até este momento única iniciativa no distrito 4660 do Rotary Club.
Neste local o Rotary concentra atenções e recursos para melhorar as condições de vida e cidadania dos mais de
1.000 habitantes.
Imagens de Três de Maio e do bairro
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II – NRDC Núcleo Rotary de Desenvolvimento
O Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário é formado por voluntários, não-rotarianos dispostos a trabalhar
pelo desenvolvimento de sua comunidade com o objetivo de estimular os moradores a atuar na solução de suas
necessidades e tem por metas:
Incentivar as pessoas a assumir responsabilidade pelo desenvolvimento de seu bairro ou comunidade
Reconhecer a dignidade e o valor de todas as ocupações úteis.
Realizar atividades de autoajuda e trabalho coletivo para melhorar a qualidade de vida.
Incentivar o desenvolvimento máximo do potencial humano, dentro do contexto cultural e comunitário.
O Núcleo Rotary é resultado do esforço conjunto da Comunidade do Bairro Guaíra, Rotary, Casa da Amizade,
Rotaract, Interact, Prefeitura Municipal e a comunidade três-maiense.
A sede com 82m2, foi construído com doações de materiais de companheiros, parceiros e empresas. A mão de
obra dos moradores da comunidade local, está localizada em terreno de 635 m2, cedido pela prefeitura, em regime
de comodato, em maio de 2000, por prazo indeterminado.
Iniciou como Centro Comunitário para abrigar um Posto de Saúde e evoluiu para um laboratório de informática,
biblioteca, centro social e oficinas.

Inaugurado em 30 setembro de 2001, recebeu do presidente do Rotary Internacional o Certificado de Organização
do Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário em 25/06/2004.
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III – UNIDADE DE SAÚDE
Na Unidade de Saúde são realizadas em torno de 2.200 consultas e procedimentos médicos anuais. Os 6.600
atendimentos com enfermeiras são realizados em visitas domiciliares, verificação de pressão arterial, curativos,
aplicação de injeções, prevenção do câncer do colo uterino, retirada de pontos, nebulizações, controle de
diabéticos.
Até 2007 a profissional de enfermagem foi cedida pelo Hospital São Vicente de Paulo, parceira no projeto e a partir
de então os profissionais de enfermagem e médicos são cedidos pela Prefeitura.
Através do programa de subsídios equivalentes, em parceria com um clube Rotary Club da África do Sul, foram
adquiridos equipamentos de pressão arterial, detector fetal e balança pediátrica.
Desde o início das atividades do NRDC a comunidade recebe semanalmente atendimento médico, de forma
voluntária, do companheiro rotariano Dr Airton José Bertaiolli
No Núcleo Rotary também são realizadas as Campanhas da Pólio Plus e influenza para idosos.

IV – BIBLIOTECA
Com o objetivo de disponibilizar a população do bairro um espaço dinâmico para boas práticas de leitura onde as
pessoas tivessem a oportunidade de informar-se, discutir, ouvir histórias e se divertir, a biblioteca foi Inaugurada
em 18/04/2011.
O acervo inicial foi doado pela Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais de Porto Alegre e também contribuíram com
doações de livros a Casa da Amizade com o Projeto Novas Gerações
O mobiliário foi doado por um companheiro rotariano, a organização e cadastro das obras feito por profissionais
cedidos pela Prefeitura.
Em 2015 estão disponíveis mais de 3.000 obras, com frequência de 250 acessos por mês da população que está
satisfeita e usufrui deste patrimônio cultural.

V – PROJETO GUAIRA, VIOLÃO E CANTO
Para ampliar os serviços prestados, em 2015 foi iniciada a viabilização de uma Escola de Violões. Neste projeto
10 violões foram doados pelo companheiro rotariano Airton José Bertaiolli, o monitor, será pago pela prefeitura e
a manutenção dos equipamentos e ambiente sob responsabilidade do Núcleo Rotary.
A ocupação do tempo com a música criará condições propícias para a formação de cidadãos dignos de respeito e
compromissados com a solidariedade social. Esta oportunidade será um diferencial muito importante nas vidas
das pessoas que acessarem o curso e o aprendizado desta arte.
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VI – OFICINA DE ARTESANATO
O ambienta da biblioteca, semanalmente, também é utilizado para a oficina de pachwork. Para muitas participantes
esta atividade funciona como terapia.
Com orientação de monitora, jovens e senhoras frequentam a concorrida, descontraída oficina de artesanato. Além
do aprendizado, da troca de informações, em clima de alegria, com as peças produzidas as participantes
desenvolvem a criatividade, ocupam produtivamente seu tempo e tem a disposição peças para presentear ou
vender.

VII – LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
O Programa de Inclusão Digital tem por objetivos:
Possibilitar as pessoas construírem competências para melhorar seu futuro através da inclusão digital.
Atender a comunidade, possibilitar aos moradores o contato e o conhecimento básico em informática.
Possibilitar aos usuários realizar trabalhos e pesquisas escolares, digitação e estudo com o uso da internet.
Popularizar o acesso a internet;
Em 2005 foi celebrada a parceria Rotary, SETREM – Sociedade Educacional Três de Maio, Abase|Automassul
para implantar o laboratório de informática.
Em 18 de agosto do mesmo ano foi realizada a primeira aula, com a presença da Governadora do Distrito 4660
Claudete Mallmann, presidente do Rotary, André Dal Aqua, Diretor Flávio Magedanz e Coordenadora do Programa
de Inclusão Digital da Setrem, integrantes do Rotary e da Setrem.
Em 2008, na visita do Governador, Mário Viana, foram entregues novos aparelhos adquiridos com recursos de
Programa de Subsídio Equivalente da Fundação Rotária, encaminhado em 2004, pelos rotarianos Bertaiolli e
Winkelmann, emparceirado com clube co-irmão de Chimoio – Moçambique.
Várias turmas foram formadas, incontáveis acessos e pesquisas para atividades escolares.
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VIII – ENCERRAMENTO
Pelo Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário são atendidas em torno de 300 famílias no bairro Guaíra.
A diretoria do Núcleo realiza reuniões mensais e o local também é utilizado para várias atividades de interesse dos
moradores.
Os integrantes do Núcleo são parceiros e participantes nas ações realizadas pelo Rotary, especialmente nos
projetos de Arrecadação de Alimentos, Costelão.
O Rotary apoia financeiramente na manutenção das instalações e despesas no Núcleo.
O núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, para Rotary é a concretização de sua missão e sua visão.
Estamos felizes em patrocinar esta iniciativa e empenhados em manter o apoio permanente para sua prosperidade.

Imagens da Casa da Família Rotary, inaugurada no dia 16/04/2015.

Contato:
Rotary Club de Três de Maio
Nelsis José Turra – presidente gestão 2014/2015
(55) 99618864 | nelsis@portalturra.com.br
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