
Universidade Federal de Juiz de Fora
Pró-Reitoria de Extensão

Título da atividade

Coordenador(a)

Departamento/Setor

Unidade

Associação de Catadores do Turmalina - Formação e Assessoria Jurídica

Fernanda Henrique Cupertino Alcantara

DIREITO - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

Resumo

Este projeto surgiu de uma demanda espontânea do Centro de Prevenção à Criminalidade/GV, do Programa
Mediação de Conflitos/MG, com o apoio da CIMOS/MPMG (Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social
do Vale do Rio Doce) para que a UFJF/GV fornecesse assistência técnica a um grupo de catadores presentes
no transbordo do Município de Governador Valadares/MG. O contato justificou-se a partir do conhecimento do
projeto desenvolvido junto a um empreendimento econômico solidário de mesma natureza, qual seja, a
ASCANAVI nos anos 2017-2018. O projeto objetiva estreitar os laços entre a UFJF, Campus de Governador
Valadares, a comunidade local e representantes da administração pública municipal, fornecendo assessoria à
associação de catadores de materiais recicláveis do bairro Turmalina, recentemente constituída com a
organização dos trabalhadores atuantes no transbordo local. O projeto prestará assessoria, cursos de
formação e oficinas, conforme a demanda do empreendimento atendido e de seus associados.
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Resumo

O projeto Direitos Humanos e Justiça Sócio-Ambiental visa atender a demandas surgidas a partir do trabalho
do programa de extensão Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV (CRDH) com um de seus
parceiros, o Centro Agroecológico Tamanduá (CAT), organização não-governamental. O CAT num primeiro
momento recebeu demandas de duas comunidades quilombolas, sendo uma em processo de reconhecimento
junto à Fundação Palmares e, outra, há um ano reconhecida como quilombola, passando, portanto, por um
processo de transição jurídica, no que se refere às suas documentações e estatutos, bem como por
desdobramentos dessa transição (protocolos bioculturais, questões agrárias). Ambas as comunidades estão
em municípios próximos a Governador Valadares, na região do Médio Rio Doce, área compreendida pela
atuação do CRDH, nos municípios de Periquito e Virgolândia. As duas comunidades quilombolas perfazem,
se somadas, uma população de aproximadamente 210 pessoas.

Num segundo momento, em novembro de 2018, o CAT foi a instituição escolhida para assessorar os
municípios de Tumiritinga e Galiléia, comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de
Fundão (Samarco/Vale/BHP Billiton), no processo de seleção de entidades que ficou acordado nos
instrumentos extrajudiciais de ajustamento de conduta e termos de acordo preliminar, bem como nos seus
aditivos (TAC Governança, TAP e termo aditivo ao TAP). O termo aditivo ao TAP, de 16/11/2017, assegura,
como parte das cláusulas desse instrumento de solução extrajudicial de conflitos, que as comunidades
atingidas sejam assessoradas por entidades tecnicamente preparadas e, ao mesmo tempo, que gozem de
credibilidade e confiança por parte das comunidades atingidas. Desse modo, as Comissões de Atingidos,
órgãos representativos dessas comunidades, atuarão conjuntamente com o CAT e com os membros do
projeto de extensão da comunidade acadêmica.
O projeto Direitos Humanos e Justiça Sócio-Ambiental tem por intenção atuar nas regiões mencionadas,
construindo coletivamente com as comunidades, com o CAT e comunidade acadêmica, as soluções para as
questões apresentadas. Ao mesmo tempo, verifica-se que o aprofundamento em direito ambiental, direitos
sociais, direito agrário, direito empresarial, internacional, econômico, civil, penal, entre outros ramos do direito
poderá ser observado, além das outras áreas do saber, como a agroecologia, botânica, economia,
administração, saúde.
Tudo isso se fará por meio de metodologias participativas e pesquisa-ação, mantendo encontros
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Resumo

Este projeto tem como objetivo principal desenvolver ações no âmbito da formação teórico-política, assessoria
e trabalho de base com membros de sindicatos e movimentos sociais do Vale do Rio Doce, no intuito de
potencializar o processo de mobilização e de lutas por direitos da população urbana e do campo e contra os
ataques desferidos à classe trabalhadora brasileira.
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO NA COMUNIDADE- GRUPO
OPERATIVO DE APOIO AO EMAGRECIMENTO SUSTENTÁVEL E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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Resumo

O aumento da população idosa no Brasil e no mundo gera implicações sociais e em termos de saúde pública,
sendo considerado atualmente o mais
importante desafio para a sociedade. Alterações decorrentes do envelhecimento também são capazes de
influenciar a alimentação e,
consequentemente, o estado nutricional, de forma que indivíduos idosos se tornam mais vulneráveis à
ocorrência de desvios nutricionais e,
consequentemente, à ocorrência de outras doenças. Diante do exposto, o monitoramento do estado
nutricional da população que emvelhece, bem como o desenvolvimento de ações educativas e de intervenção
para o controle do peso e alimentação adequada e saudável pode prevenir a ocorrência de doenças e
agravos. O objetivo desse projeto é realizar ações educativas em nutrição destinadas a grupos como
estratégia de prevenção e controle do
sobrepeso e obesidade na população adulta e idosa do município de Governador Valadares, Minas Gerais.
Para tanto, a população adulta e idosa participantes de associações de bairro e/ou grupos de terceira idade
do município será convidada a participar de atividades educativas quinzenais em grupos operativos a serem
formados com esse objetivo. Com esse projeto espera-se proporcionar à população que envelhece um maior
conhecimento sobre alimentação saudável e adequada, a fim de que possa realizar suas escolhas
alimentares de forma consciente e autônoma que reflitam no controle e manutenção de peso corporal
saudável, além da redução de fatores de risco para ocorrência de doenças crônicas e seus agravos. Também
espera-se contribuir para a formação de profissionais mais sensibilizados para o cuidado em saúde do idoso,
desenvolvendo habilidades e competências para avaliação e intervenção nutricional específicas para este
grupo populacional,construindo o conhecimento a partir da prática e do contato com a comunidade e
divulgando-o no meio científico.
Palavras-chave: alimentação saudável, envelhecimento, grupos, emagrecimento
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