UFOP e IFMG de mãos dadas com o Pereira:
projeto trará cuidados com saúde mental,
laboratórios e aperfeiçoamento profissional
no distrito
Por Hellen Perucci
A Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais, o IFMG campus Ouro Preto, se unem em um projeto para o distrito de
Antônio Pereira que trará aos moradores cuidados com a saúde mental, o Pereira LABI e o
conhecimento de panificação e quitandas.
Os subprojetos são: Acalento - grupo de cuidado e acolhimento de Antônio Pereira que contará com
graduandos em Medicina, Nutrição, Farmácia, Pedagogia e Serviço Social da UFOP; Panificação e
Quitandas com estudantes de Tecnologia em gastronomia do IFMG e dos cursos Ciência e
Tecnologia dos alimentos e Nutrição da UFOP; e o Pereira LABI com Curso de Informática e
Robótica com graduandos em Física, Geografia, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em
Conservação e Restauro e Tecnologia em Gestão de Qualidade do IFMG.
Anderson é advogado e um dos coordenadores e nos deu detalhes e explicou a importância do
projeto para a comunidade:

“O Projeto tem o objetivo de participar do enfrentamento da pandemia de coviddezenove no distrito por meio de grupos de cuidados e acolhimento de saúde
mental dos moradores do distrito de Antônio Pereira. Além disso, concretizar os
objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas:
saúde e bem-estar, trabalho decente e crescimento econômico. Isso somado à
redução das desigualdades no distrito. Também é nosso objetivo, realizar a
formação profissional para geração de trabalho e renda por meio de um curso de
qualificação em quitandas para moradores a partir dos dezesseis anos. E criar o
Pereira LABI, um laboratório de informática e robótica em Antônio Pereira com a
capacitação e ferramentas de software e manutenção de microcomputadores.
Para fortalecer a união entre o IFMG, Samarco, Prefeitura Municipal.”
Outro ponto do projeto é o cuidado com a saúde mental dos moradores, atingidos diretamente com a
Covid - 19 e também com as atividades minerárias. As instituições vão caminhar de mãos dadas com
a comunidade também nesse aspecto:

“Serão promovidos pelo projeto Acalento, um subprojeto deste grande projeto
que é o de mãos dadas com Pereira e vai promover atendimentos em saúde
mental. Todo esse momento que é muito traumático com a pandemia da Covid-19
e também com os impactos gerados pela atividade mineral podem ser cuidados,
no campo da saúde mental,através dos atendimentos desse projeto. As
instituições trazem ações importantíssimas em educação! Eu acho que é uma

coisa que a gente sempre tem que promover. E para além disso, os atendimentos
com relação à saúde mental da população que demonstram que as instituições
tenham além dos muros, para além das suas portas , se integram a comunidade,
se importam com a comunidade
e estão atentas ao que está acontecendo ao redor delas. Isso é muito importante,
a gente é muito grato.”
A previsão do início das atividades é em janeiro de 2022. Atualmente, o projeto está em fase de
processo seletivo dos estudantes das graduações.
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