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PROJETO RONDON® ON LINE 9090
Este é o quinto 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 5

Museu da Cidade do Recife

EMPRESÁRIOS QUEREM PARTICIPAR 
MAIS DAS AÇÕES DO PROJETO RONDON®

O Encontro do Recife dos representantes do Projeto Rondon® nos 
estados do Nordeste, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 

com o presidente do Projeto Rondon® Nacional, Sérgio Mário 
Pasquali, possibilitou a oportunidade – valiosa sob todos os aspectos – 

de grupos empresariais manifestarem seu desejo de participar 
mais de operações com o Projeto Rondon® em todo o País, 

a começar pelos estados nordestinos.

O empresário Carlos 
do Carmo Fº, acompa-
nhado de César Romero 
de Araújo Muniz e Yeda 
Noeli, todos de Pernam-
buco, compareceu à reu-
nião da tarde do dia 22, 
e fez completa exposição 
sobre plano de captação 
de recursos governamen-
tais e privados.

Carlos abordou a 
captação de recursos e 
plano de ação, destacan-
do a importância de ha-
ver equilíbrio financei-
ro que permita manter a 
confiança da comunida-
de. Observou que mobi-
lização de recursos são 
processos contínuos e 

não projetos. São insti-
tucionais e não pessoais 
ou departamentais. Fa-
lou de Reflexões antes 
do Plano de Ação, do Fi-
nanciamento das Ações e 
do Modelo de Plano para 
Captação de Recursos.

Após discorrer de-
talhadamente a respei-
to dos itens abordados, 
afirmou ser preciso que 
as ações sejam desen-
volvidas de forma efi-
ciente, eficaz, ágil, par-
ticipativa e transparente, 
superando a informali-
dade e buscando a con-
cretização de objetivos 
comuns, com resultados 
capazes de interferir na 

Carlos do Carmo
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realidade, transformando-a. Fi-
nalizou afirmando estar pronto 
para unir-se ao Projeto Rondon® 
em busca de meios para a reali-
zação de operações, pela cons-
ciência que tem da importância 
de unir empresários, governos e 
universitários em ações em prol 
das comunidades, como o Proje-
to Rondon® tem feito há mais de 
42 anos.

No último dia do encontro, 
ele ofereceu um jantar de despe-
dida aos participantes do Projeto 
Rondon®.

Conheça as linhas básicas 
da palestra dele e obtenha com 
ele o documento completo apre-
sentado: Carlos do Carmo Fi-
lho - Assessoramento Técnico 
- carlos_docarmo@hotmail.com 
- (81) 9673.1161

(E-D) Empresário Carlos do Carmo, acompanhado de
 Yeda Noeli e César Romero de Araújo Muniz

GRUPO PITÁGORAS: 
SERIEDADE DO 

PROJETO RONDON®
ESTIMULA PARTICIPAÇÃO

A coordenadora 
do Projeto Rondon® 
no Espírito Santo, pro-
fessora Lia Carvalho, 
apresentou o professor 
Gilberto Alves da Silva 
– Presidente da Asso-
ciação do Espírito San-
to e executivo do Grupo 
Pitágoras S/A um dos 
maiores grupos educa-
cionais do país.

Ele esteve presen-
te, também como re-
presentante do Grupo 
Pitágoras, que tem três 
faculdades no Espíri-

to Santo e já atua em 
operações no Estado de 
Minas Gerais.

Gilberto afirmou 
que “é compromisso 
fundamental do gru-
po a preocupação com 
o desenvolvimento do 
aluno. As ações sociais 
têm destaque no Pitá-
goras por serem essen-
ciais na formação de 
profissionais mais com-
pletos, contribuindo de 
maneira mais efetiva 
para que a sociedade se 
torne mais justa e sus-

Gilberto Alves da Silva
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Lia Carvalho

tentável.”
“Temos preocupação muito 

grande com o futuro do País e 
da Educação. E quando se de-
senvolve um projeto social, que 
ele seja efetivo.” 

“Como queremos atuar no 
campo social também, melhor 
que seja com um projeto sério 
como o Projeto Rondon®. Vim 
aqui para manifestar nosso de-
sejo de participar de mais pro-

jetos”, finalizou o professor Gil-
berto Alves da Silva.

Ex-dirigente do Projeto Ron-
don® no Espírito Santo, o pro-
fessor Gilberto Silva fez questão 
de estar presente como represen-
tante do Grupo Pitágoras, que 
tem três faculdades no Espírito 
Santo e já atua em operações no 
Estado de Minas Gerais.

“Temos preocupação muito 
grande com o futuro do País e da 
Educação. E quando se desen-
volve um projeto social, que ele 
seja efetivo.  Como queremos 
atuar no campo social também, 
melhor que seja com um projeto 
sério como o Projeto Rondon®. 
Em Minas Gerais estamos em 
ação com o Projeto Rondon® 
MG. Vim aqui para manifestar 
nosso desejo de participar de 
mais projetos” – concluiu Gil-
berto Alves da Silva.

PROJETO RONDON® - o mais importante programa de integração dos 
universitários do Brasil - professores e estudantes - atuando há 41 anos em áreas 

carentes de todo o País. São mais de 500 mil rondonistas.
presidencia@projetorondon.org.br  -  (61) 3226.0514 – 9994.7373

Divulgue o seu negócio nas páginas do RONDON NOTÍCIAS 
e no PROJETO RONDON® ON LINE

SEJA VISTO POR MILHARES DE PESSOAS   


