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Experiências na
terra dos assentados
Rosana apoia iniciativas de geração de renda
Fabiana Manfrim

O

Espaço para
evitar acidentes
de trabalho
Projeto mantém site e
promove encontros e
capacitações presenciais

O

Brasil é recordista
mundial de acidentes
de trabalho, com
três mortes a cada duas horas e
três acidentes não fatais a cada
minuto. Quem enumera essas
tristes estatísticas é Ildeberto
Muniz Almeida, professor da
Faculdade de Medicina (FM),
Câmpus de Botucatu. O docente

Para mais informações e
inscrições acesse o link
www.moodle.fmb.unesp.br

é coordenador do projeto de
extensão “Acidentes do trabalho:
análise, prevenção e aspectos
associados”, em colaboração
com Rodolfo Andrade Gouveia
Vilela, da Faculdade de Saúde
Pública da USP.
Criada no primeiro semestre
de 2008, a iniciativa busca
propiciar aos profissionais da
área de trabalho e segurança
pública e privada um espaço
de debates e difusão de
conhecimentos, além de apoio
em casos de dificuldades. Para
isso, seus mentores mantêm
uma página na internet e

até mesmo auxiliando em sua
divulgação”, comenta Patrícia.
Entre as atividades
desenvolvidas estão visitas
de professores, alunos e
funcionários da Unesp a
assentamentos; aulas de campo
para discussão de relações
entre ambiente e cultura com as
comunidades; e aulas práticas
para troca de conhecimentos
culinários. A equipe também
agenda a visitação de pessoas
interessadas ao assentamento,
o que deve acontecer no fim
de semana, já que as refeições
são servidas na Escola
Municipal existente no
assentamento Nova Pontal.
Essas ações possibilitam
o diálogo entre alunos e
assentados. Aslan Viana de Lira
Anunciação, formado em 2011
no curso de Turismo, participou
por dois anos do projeto –
experiência que deu origem ao
seu trabalho de conclusão de
curso (TCC). “A aproximação
com essa comunidade rural
me auxiliou a compreender

melhor o município de Rosana
e a microrregião do Pontal do
Paranapanema, onde o câmpus
está inserido”, esclarece.
O projeto, que tem apoio
da Pró-reitoria de Extensão
Universitária (Proex), beneficia
assentamentos em Rosana
(Porto Maria, Gleba XV de
Novembro e Nova Pontal) e
Presidente Epitácio (Lagoinha,
Porto Velho e Engenho II).
E envolve parcerias com a
Fundação Instituto de Terras
do Estado de São Paulo, a
Organização das Mulheres
Assentadas do Setor II da Gleba
XV de Novembro (Omus II)
e a Associação das Mulheres
Assentadas do Nova Pontal
(Amanp).

promovem encontros gratuitos e
capacitações presenciais.
Cadastrado na Pró-reitoria de
Extensão Universitária (Proex),
o projeto abre as portas da
universidade para especialistas
e oferece espaço de debate para
questões relativas à análise
e prevenção de acidentes,
assim como para discussão de
casos, troca de experiências,
compartilhamento de sugestões
e dúvidas. “Temos cadastros de
interessados de todo o país e, no
ano passado, recebemos cerca de
13 mil visitas”, completa Almeida.
Os encontros são promovidos
na FM, em Botucatu, em
Piracicaba, em Campinas
e na USP, em São Paulo. Os
próximos terão como temas
“O direito à informação
em saúde do trabalhador”
(15 de maio), “Acidentes
envolvendo adolescentes” (27
de junho), “Tragédia do sistema
rodoferroviário no Brasil” (15
de agosto), “Segurança no setor
saúde (de profissionais de saúde
e de pacientes)” (11 de setembro),
“Laboratório de mudanças” (10
de outubro) e “Segurança na
cadeia produtiva do petróleo” (5
de dezembro). FF

Grupo difunde conhecimento por meio de organização de eventos

O projeto tem um blog
(http://www.lear-unesp.
blogspot.com.br) e o e-mail
para contato é lear.unesp@
gmail.com

Divulgação

Acima e à esq., visitas de grupo; à dir., alimentos vendidos

Laboratório de
Estudos sobre
Assentamentos
Rurais (Lear) do Câmpus de
Rosana vem colaborando para
a melhoria das condições de
vida em comunidades da região.
Desde 2009, o grupo desenvolve
o projeto de extensão “Unesp
em campo: reflexões e
ações de apoio às iniciativas
socioeconômicas e culturais em
assentamentos rurais”.
De acordo com a
coordenadora da proposta,
a professora Patrícia
Alves Ramiro, o objetivo é
acompanhar as dificuldades
das associações comunitárias
para comercializar sua
produção e gerar renda
complementar. “Uma das
alternativas está em agregar
valor à produção, por meio
do apoio da Universidade na
fase de comercialização, por
exemplo, fazendo a rotulagem
de produtos como doces em
compotas e conservas de
legumes e, ocasionalmente,

