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PROJETO RONDON® ON LINE 9090
Este é o segundo Rondon On Line sobre o ENCONTRO DO RECIFE, dos 

cinco que relatam as reuniões do Projeto Rondon® Nacional e coordenações 
estaduais do Nordeste com o Ministério da Ciência e Tecnologia, SUDENE, 
Comando Militar do Nordeste e empresários interessados em participar de 

nossas operações. A divisão das matérias visou apenas a facilitar o envio por 
e-mail, com texto e fotografi as que demonstram a importância das reuniões.

ENCONTRO DO RECIFE: SUCESSO 2

Museu da Cidade do Recife

COMANDANTE MILITAR DO NORDESTE 
E PROJETO RONDON® ACERTAM

REALIZAR AÇÕES CONJUNTAS

O Comandante Militar do Nordeste, 
General-de-Exército MARIUS Luiz Carva-
lho Teixeira Neto, e oficiais do seu Estado-
Maior reuniram-se durante quase duas horas 
na manhã do dia 23 de setembro, no quartel-

general do CMN, no Recife, com o presi-
dente do Projeto Rondon® Nacional, Sérgio 
Mário PASQUALI, e dirigentes estaduais do 
Projeto Rondon® no Nordeste, Espírito San-
to, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estavam 

Após proveitosa reunião no Quartel General do Comando Militar do Nordeste, seu Comandante General Marius, 
ladeado pelo General Vasconcelos, Comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, pelo Presidente do

 Projeto Rondon® Nacional, Sérgio Mário Pasquali, e o Conselheiro Nacional Luiz Mendonça, posa com 
todos os coordenadores do Projeto Rondon® no Nordeste e mais o Estado Maior do CMN.
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presentes o Coordenador Geral dos Fundos 
Setoriais do Ministério da Ciência e Tecno-
logia, Aldo Pinheiro da Fonseca, e o Con-
selheiro Nacional do Projeto Rondon® Luiz 
Mendonça. 

Pasquali discorreu sobre os 42 anos de 
existência do Projeto Rondon®, o ideário da 
instituição, o compromisso com o Brasil, e 
sintetizou operações nos estados, que visam, 
primordialmente, a promover o desenvolvi-
mento deles, paralelamente ao atendimento 
a comunidades carentes, como ocorreu na 
Amazônia e no Nordeste. 

“Mais do que essa atenção comunitá-
ria prestada pelo Projeto Rondon®, o nosso 
maior alcance tem sido despertar nos univer-
sitários uma consciência real sobre o Brasil, 
essencial para a formação profissional, so-
cial e cidadã dos futuros dirigentes do nosso 
País.”

A despeito da agenda repleta de ativi-
dades, o Comandante Militar do Nordeste, 
General de Exército Marius, remanejou sua 
agenda para receber a comitiva, lamentando 
apenas que a falta de antecedência permitis-
se dispor de ainda mais tempo. Essa genti-
leza foi percebida por todos os presidentes 
estaduais. O Cel. Flavio e o Cel. Albérico 
receberam a comitiva em nome do General 
Marius.

Ao encontro estava presente o General 
de Brigada Fernando Vasconcellos Pereira, 
comandante da 10ª Brigada de Infantaria 
Motorizada - CMN. Pasquali disse em sua 
palestra, entremeada por slides, que a “for-
mação da consciência a respeito da realidade 
nacional é a mais importante contribuição do 
Projeto Rondon® ao País, mais até do que 
os benefícios pontuais que levamos às popu-
lações carentes. A formação de consciência 
permanente dos universitários os tornará me-
lhores cidadãos e profissionais.”

Após historiar como nasceu o Projeto 
Rondon® - na Escola de Comando e Estado 
Maior do Exército – ECEME, fruto da ideia 
de um civil, o professor Wilson Choeri, e 
com decisões principalmente dos universitá-
rios - Pasquali falou dos 55 campi avança-
dos implantados em todo o país, em conjunto 
com universidades, e sobre o vitorioso pro-
grama de interiorização de professores e uni-
versitários. Mais de 450 mil universitários 

Pasquali fala sobre a história do Projeto Rondon® para o atento 
Estado Maior do CMN e presta esclarecimentos ao General Marius, 

General Vasconcellos e Coronel Albérico.
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participaram das operações 
nacionais, todas com conti-
nuidade.

Abertas as perguntas, 
o Cel. Melo, Chefe de Co-
municação Social do CMN, 
parabenizou pela palestra e 
desejou saber como o Proje-
to Rondon® capta recursos 
atualmente, pois foi desvin-
culado como órgão federal 
no Governo José Sarney. 

Para Pasquali, a des-
vinculação foi “uma lásti-
ma. Porém, estamos atuan-
do como OSCIP com plena 
receptividade dos governos 
federal, estaduais e munici-
pais e a iniciativa privada. 
A filosofia do Projeto Ron-
don® não mudou: continua 
a mesma. Prova do apoio 
do Governo Federal são 
as operações realizadas no 
Amazonas e no Maranhão, 
além das programadas para 
o Nordeste, com o MCT e a 
SUDENE.” 

O Cel. Paiva, Che-
fe do Setor de Pessoal do 
CMN, sugeriu que o Pro-
jeto Rondon® tenha mais 
divulgação. Pasquali infor-
mou sobre os quatro tomos 
editados pela História Oral 
do Exército, dirigida pelo 
General Aricildes de Mora-
es Motta, e impressa e dis-
tribuída pela BIBLIEX, da 
qual é responsável o Gene-
ral Luiz Nery da Silva. Os 
tomos relatam a História do 
Projeto Rondon® nos de-
poimentos emocionantes de 
vários participantes, desde 
as primeiras operações. 

Mostrou, também, as 
revistas dos Clubes da Ae-
ronáutica, do Exército e da 
Marinha, que publicaram 
artigos escritos por con-
selheiros do Projeto Ron-
don®; distribuiu exem-

“A formação da consciência a respeito da realidade 
nacional é a mais importante contribuição do Projeto 

Rondon® ao País. A formação de consciência permanente 
dos universitários os tornará melhores 

cidadãos e profi ssionais.”
Sérgio Mário Pasquali

Pasquali entrega exemplares do Rondon Notícias e do Projeto Rondon® On Line ao 
General Marius, Comandante Militar do Nordeste, em que estão relatadas operações re-
centes no Norte do país, que resultaram em prêmio recebido das mãos do Presidente Lula.

Ao chegarem ao CMN, os Rondonistas (Lusia Morais Gonçalves - PI, Carlos Lima - PB, 
Tarciso Carneiro Leão - SE, Adyr Sampaio - CE e James Ladeia - MG) foram recebidos 

pelos Coronéis Araujo e Albérico do Estado Maior do CMN.
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plares do “Rondon® Notícias”, 
jornal semestral impresso com o 
apoio da POUPEX; e informa-

tivos on line – já no número 89 
– enviados por email. “É óbvio 
que carecemos de meios para in-

crementar a divulgação. Estamos 
cuidando disto. Os recursos são 
escassos”, admitiu. 

O S   M E S M O S   O B J E T I V O S
Ao fi nalizar, Pasquali acrescentou, enfático: “Queremos atuar com os senhores. Junto com 

os senhores, na sua área de abrangência. Estamos informados de ações sociais de grande rele-
vância que o Comando Militar do Nordeste realiza na região, especialmente na calha do Rio 
São Francisco. Juntos podemos ajudar ainda mais o nosso Brasil”, afi rmou.

Os presidentes ou representantes estaduais se apresentaram em seguida. O Comandante 
Militar do Nordeste manifestou, explicitamente, que deseja atuar com o Projeto Rondon® em 
ações na sua área de comando. 

Pasquali solicitou que o CMN informe as regiões onde vai atuar e as operações que reali-
zará, e o Projeto Rondon® se engajará. “Estamos capacitados pelos nossos 42 anos de experi-
ência para atuar com populações carentes em todo o País”. 

O General Marius designou o Cel. Flavio para, em ligação com o Coordenador do Projeto 
Rondon® em Pernambuco, Professor Dário Emerenciano, iniciar os estudos para o planeja-
mento das ações conjuntas na Região Nordeste.

Em torno do busto de Duque de Caxias, Patrono do Exército, o Presidente do Projeto Rondon® Nacional, Pasquali e o 
Comandante Militar do Nordeste, General Marius, congratulam-se pelo êxito do encontro, que levará a operações conjun-
tas na área de abrangência do CMN. Na primeira fila, Coronel Melo, Adyr, General Vasconcellos, Lusia e Luiz Mendonça.


