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Implantação de uma Horta Comunitária e Terapêutica na Estratégia de Saúde da Família CAIC I na cidade de
Governador Valadares – M.G.

Priscila Lima Sequetto

DEP FARMACÊUTICO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

No âmbito das relações da interdisciplinaridade, pesquisadores revelam que as hortas comunitárias possuem
um caráter propício para dialogar com as mais diversas áreas com troca de saberes científicos e populares. O
projeto de implementação da horta comunitária e terapêutica na Estratégia de Saúde da Família (ESF) CAIC I
tem como objetivo contribuir para a promoção, prevenção e redução de agravos à saúde ao favorecer o
acesso a alimentos, plantas medicinais e propiciar a criação e fortalecimento de laços afetivos entre as
pessoas e o meio ambiente. Além de atuar como prática integrativa e complementar de caráter terapêutico no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
A instalação e manutenção da horta compreende o desenvolvimento de atividades como reunião com a
comunidade para sensibilização, planejamento e organização dos trabalhos incluindo capina, preparo do solo,
cercar o local da horta, adubação, compostagem, confecção de canteiros e plantio de mudas. Outras
atividades programadas para o desenvolvimento do projeto são rodas de conversas e oficinas de capacitação
em agroecologia, plantas medicinais, preparo e manipulação das plantas para consumo como alimentos ou
medicamentos no tratamento de doenças como desnutrição, sobrepeso, obesidade, carência de vitaminas e
minerais, anemia, ansiedade, depressão entre outras.
O local de realização do projeto será na Estratégia de Saúde da Família (ESF) CAIC I e o atendimento à
comunidade interessada será de segunda a sexta-feira de 07:00 -17:00.
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Formação e sensiblização para organização coletiva de catadores avulsos em Governador Valadares-MG

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto atua em consonância com as atividades extensionistas realizadas  pela mesma equipe de
coordenadores e colaboradores no Município de Governador Valadares junto à ASCANAVI e ASCARF, duas
associações de catadores de material reciclável locais. Nosso intuito é, além de manter os trabalhos
realizados com as instituições citadas anteriormente, criar condições para que os catadores avulsos, atuantes
na região central do referido município, possam também ser beneficiários das oficinas de formação em
Economia Solidária e da assessoria jurídica fornecida aos grupos formais. Em parceria com a CIMOS/MPMG,
o CPV, a Cáritas e a Pastoral de Rua de Governador Valadares, buscamos fortalecer e ampliar a coleta
seletiva, estimular as práticas de logísticas reversa e disseminar mecanismos de melhoria das condições de
vida, renda e trabalho desta categoria de trabalhadores.
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Ação Cidadania, Juventude  e Comunidade - Turmalina

Braulio De Magalhães Santos

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

O projeto Ação Juventude, Cidadania e Comunidade - ACJC pretende fomentar ações em parcerias na
comunidade que envolve o entorno do Bairro Turmalina, a partir de parceria com o Instituto Nosso Lar,
sustentando na perspectiva de engajamento social, participação e titularidade de direitos. Pretende-se
desenvolver ações junto à população local, especificamente a partir de crianças e adolescentes moradores do
bairro Turmalina e entorno, com vistas a reduzir situações de vulnerabilidade, como a impacto de situações de
violência e criminalidade, de modo ampliado com o despertar de alternativas para conscientização,
intercompreensão e empoderamento de do público jovem, de modo a afastá-los de espaços e situações de
exposição geradoras de violência e criminalidade. Além da aproximação, com trabalho de campo, com
atividades no local em que se encontram os jovens e o Instituto Nosso Lar, promoveremos ações
permanentes como oficinas, rodas de conversa, intervenções culturais, cursos, campanhas educativas e
formativas, palestras, vivências, visitas temáticas e guiadas, especialmente para comunicação não violenta,
evitando conflitos e incentivando a cultura da paz. Os temas tratados dirão respeito à raça/etnia/origem,
profissões, gênero, sexualidade, trabalho e renda, violência, bulliyng, entre outros temas especiais para o
público jovem. A partir do trabalho realizado pelo Instituto Nosso Lar, ampliando a outras instituições locais,
atuando com jovens e familias atendidas pretendemos atuar para redução da violência e criminalidade juvenil,
marcante no bairro Turmalina. Por ser uma associação local, do bairro Turmalina, insere-se este projeto
direcionado ao público atendido pela associação de moradores, como prescreve o item N, do ponto 3.2.2.1 do
Edital.
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