
O Projeto Rondon® 
deu no dia 7 de dezembro 
o mais importante passo 
para instalar-se no Esta-
do do Tocantins, sede em 
Palmas, sua capital: reali-
zou-se no Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Tocan-
tins – IFTO fórum que 
reuniu os principais diri-
gentes das universidades 
locais e representantes da 
sociedade para convidá-
los a integrarem o Con-
selho de Administração 
que defi nirá as diretrizes 
e estratégias.

A professora do IFTO 
Elaine Caldeira – indi-
cada coordenadora esta-
dual, a ser referendada 
pelos conselheiros - orga-
nizou e coordenou toda a 
programação. A Reitora 
do IFTO, Maria da Glória 
Laia, dedicou pleno apoio 
ao encontro, participou 
de todos os eventos e está 
engajada e entusiasmada 
por sediar o Projeto Ron-
don® no Tocantins.  
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Fórum

PROMOÇÃO

O R G A N I Z A - S E  PA R A  O 
P R O J E T O  R O N D O N ® 

S E  D E S TA C A R

TOCANTINS 

TODAS AS UNIVERSIDADES
Dessa primeira reunião, além do 

IFTO participaram dirigentes da Uni-
versidade Federal do Tocantins – UFT e 
da Universidade Estadual do Tocantins 
– UNITINS, secretários municipais de 
educação, professores Rondonistas des-
de o tempo de universitários, acadêmicos 
do IFTO e representantes do Exército e 
da Marinha.

O fórum foi abrilhantado pelo grupo 
vocal “Asas da Canção”, 
com dez servidores do 
Tribunal de Contas do 
Tocantins, conduzido 
pela regente Noemy Zu-
ckowski. 

O objetivo de cons-
tituir o Conselho de Ad-
ministração foi plena-
mente alcançado, com a 
sensibilização para que 
o integrem, o que será 
feito logo. 

Sérgio Mário Pas-
quali falou sobre a his-
tória, ideário, objetivos, 
atuação nos quase 43 
anos de existência, cam-
pi avançados, interiori-
zação de universitários e 
de seus professores, até 
a desvinculação como 
órgão público, no Go-Cartaz do evento
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Encontro no Grupo UNITINS. (E - D): Luiz Mendonça e Waldstein Iran Kümmel, Conselheiros Nacionais do Projeto Rondon®; 
Maria Aparecida Sardinha, do Projeto Rondon® Goiás; Elaine Caldeira, Coordenadora Estadual do Projeto Rondon® no 
Tocantins; Sérgio Mário Pasquali, Presidente Nacional do Projeto Rondon®; Marcia Isabel Barbosa Soares, Pró Reitora 
de Extensão da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS; Lívio Willian Reis de Carvalho, Reitor interino da UNITINS;
Carla Simone Burdzinski, Diretora de Relações Institucionais do IFTO; Manoel Carlos Pereira, Conselheiro Nacional do 

Projeto Rondon®; Tadeu Ottoni, Secretário Executivo do Projeto Rondon no Distrito Federal.

Sérgio Mário Pasquali, Presidente Nacional do Projeto Rondon®, 
entrega ao Prof. Lívio Willian Reis de Carvalho, Reitor interino 

da UNITINS, exemplar do “RONDON® NOTÍCIAS”.

“O Projeto Rondon® é a bola da vez para nós. O momento é 
agora. Vamos fi rmar parcerias. Conheço os 139 municípios 

do Tocantins de carro e sei das carências deles. 
O Projeto Rondon® pode ajudar muito.”

Professora Márcia Barbosa - Pró-Reitora de Extensão e Graduação da UNITINS

verno Sarney. Abor-
dou a criação da As-
sociação Nacional 
dos Rondonistas e 
sua nova fase como 
OSCIP registrada no 
Ministério da Jus-
tiça, com rigorosa 
prestação de contas, 
fiscalizada por ór-
gãos federais com-
petentes, condição 
que lhe permite atuar 
em todo o Brasil em 
parceria com órgãos 
do Governo Federal 
e de governos esta-
duais e municipais.

A professo-
ra Elaine Caldeira, 
convidada para co-
ordenadora no To-

cantins, expôs seus objetivos e iniciativas para 
implantá-los e desenvolver ações no curto pra-
zo. Informou que a sede será no IFTO - oferta 
da Reitora Maria da Glória Laia. Destacou que 
o Projeto Rondon® envolve, pela importância 
de sua ação, todas as universidades do Tocan-

tins em igualdade 
de condições, assim 
como a sociedade 
tocantinense, os go-
vernos do estado e 
municipais, associa-
ções, indústrias, co-
mércio, serviços e 
forças armadas.

“O Conselho será 
muito importante – 
disse Elaine - pois 
definirá o modo de 
funcionamento se-
gundo o ideário do 
Projeto Rondon®.
Vamos atuar em per-
feito entrosamento, 
de comum acordo 
em todas as ocasi-
ões, pois o Projeto 

2



Reunião na Universidade Federal do Tocantins. (E-D): Elaine Caldeira, Coordenadora Estadual do Projeto Rondon® no 
Tocantins; Celene Fidelis Frias Ferreira, Diretora de Assuntos Comunitários da Pró Reitoria de Extensão da Universidade 
Federal do Tocantins - UFT; Cheila Cristina Naves Barbiero, Pró Reitora de Extensão IFTO; Waldstein Iran Kümmel, Conselheiro 
Nacional do Projeto Rondon®; Tadeu Ottoni, Secretário Executivo do Projeto Rondon no Distrito Federal; Manoel Carlos 

Pereira, Conselheiro Nacional do Projeto Rondon®; Sérgio Mário Pasquali, Presidente Nacional do Projeto Rondon®;
Maria da Gloria dos Santos Laia, Reitora da IFTO; Luiz Mendonça, Conselheiro Nacional do Projeto Rondon®.

Reunião na UNITINS. Presentes: (D-E) Tadeu Ottoni, Secretário Executivo do 
Projeto Rondon no Distrito Federal; Manoel Carlos Pereira, Conselheiro Nacional 
do Projeto Rondon®; Maria Aparecida Sardinha, do Projeto Rondon® Goiás; Elaine 
Caldeira, Coordenadora Estadual do Projeto Rondon® no Tocantins; Sérgio Mário 
Pasquali, Presidente Nacional do Projeto Rondon®; Luiz Mendonça, Conselheiro 

Nacional do Projeto Rondon®; Marcia Isabel Barbosa Soares, Pró Reitora 
de Extensão da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS; 

Waldstein Iran Kümmel, Conselheiro Nacional do Projeto Rondon®.

Rondon® é feito por univer-
sitários e para os universitá-
rios.

GOIÁS SEMPRE        
PRESENTE

O Projeto Rondon® Goi-
ás foi representado por Alex-
sandro Jorge Lima – em nome 
do Presidente José Cláudio 
RomeroAcompanhava-o Ma-
ria Aparecida Sardinha. Goi-
ás enviou sua exposição iti-
nerante alusiva à história do 
Rondon® e às ações dos últi-
mos tempos do Projeto Ron-
don® Goiás em todo o estado, 
com resultados excelentes. A 
exposição despertou grande 
interesse nos alunos do IFTO.

Maria Aparecida Sardi-
nha fez entusiástica exposi-
ção sobre como se desenvol-
ve o Projeto Rondon® desde 
o primeiro contato com as 

comunidades, planejamento, 
envolvimento das autoridades 
federais (quando é o caso), 
estaduais e municipais e da 
sociedade organizada, o des-
dobramento da assistência e o 

acompanhamento continuado 
às populações carentes.

Alunos da Universidade 
Federal do Tocantins – UFT, 
cujos pais foram Rondonistas, 
manifestaram interesse de par-

“Nossos alunos têm-nos procurado com interesse em 
participar do Rondon®, do qual têm as melhores notícias. 

A vinda de vocês é muito importante.”
Professora Celene Fidélis Frias Ferreira - Diretora de Assuntos Comunitários da UFT
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ticipar das operações que se desenvolverão no 
estado, informou Celene Fidélis Frias Ferrei-
ra, diretora de Assuntos Comunitários da Pró-
Reitoria de Extensão. Em nome da Pró-Reitora 
de Extensão Cultural e Assuntos Comunitários, 
Marluce Zacariotti, disse que os alunos rece-
bem de seus pais, ainda hoje, as melhores in-
formações sobre o Projeto Rondon®. 

“A vinda de vocês é muito importante. Nós 
queremos participar”.

A professora Marta Helena Rodrigues de 
Souza afi rmou que o Projeto Rondon® é muito 
importante para ela como pessoa física e como 
representante da faculdade. Na mesma linha de 
apoio manifestaram-se o professor Florisvaldo 
e o professor Sílvio, Secretário de Educação de 
Tocantínia. “A seriedade do Projeto Rondon® 
nos seus 43 anos é que suas ações não se limi-
tam a uma viagem apenas, mas têm continui-
dade em benefício das comunidades carentes 
onde atuam”, disse.

“BOLA DA VEZ”
“Na visita à Universidade Estadual do To-

cantins – UNITINS, a comitiva foi recebida 
pela professora Márcia Barbosa, pró-Reitora 
de Extensão e Graduação, que afi rmou: “O 
Projeto Rondon® é a bola da vez para nós. O 
momento é agora. Vamos fi rmar parcerias e 
‘botar quente’. Conheço os 139 municípios do 
Tocantins de carro e sei das carências deles. O 
Projeto Rondon® pode ajudar muito.”

A professora Elaine observou que “o Ron-
don® é de todas as universidades e para o 
bem de toda a comunidade.” Na mesma linha 
de pensamento manifestou-se Aparecida Sar-
dinha, de Goiás, que relatou “experiências vi-
toriosas com todas as universidades goianas.”

Em seguida a comitiva foi recebida pelo 
professor Lívio Willian Reis de Carvalho, 
Reitor interino. tendo sido deslocado tem-
porariamente da Secretaria de Planejamento 
pelo Governador para a UNITINS. O pro-
fessor Lívio conhece o Projeto Rondon® há 
muitos anos, mesmo antes de ter sido  Rei-
tor titular. “Acompanhei sempre a atuação do 
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Prof. Maria Aparecida Sardinha, do Projeto Rondon® 
Goiás, fala à comitiva do Projeto Rondon®.

Tadeu Ottoni, rondonista antigo, levou uma 
camiseta do Projeto Rondon® para vestir 

Elaine Caldeira, Coordenadora do 
Projeto Rondon® Tocantins.



Projeto Rondon®, conheço sua 
importância e sou entusiasta 
dele. Precisamos estreitar a re-
lação com o Governo do Estado 
e na hora em que for necessária 
a minha interferência vamos ver 
em que posso ajudar”, disse. 

ENORME INTERESSE
Na visita à Universidade 

Federal do Tocantins – UFT, 
a professora Celene Fidé-
lis Frias Ferreira, diretora de 
Assuntos Comunitários da 
Pró-Reitoria de Extensão, em 
nome da professora Marlu-
ce Zacariotti, pró-Reitora de 
Extensão, afirmou que a UFT 
tem interesse enorme em de-
senvolver ações conjuntas, 
relevantes para os universi-
tários. “Nossos alunos têm-
nos procurado com interesse 
em participar do Rondon®, 
do qual têm as melhores notí-

cias. A vinda de vocês é muito 
importante.”

RECEPÇÃO ESPECIAL
O Projeto Rondon® foi re-

cepcionado de modo especial 
pelos ofi ciais do 22º Batalhão 
de Infantaria. Seu comandante, 
Ten-Cel Marco Antônio Mar-
tin da Silva, acompanhado do 
1º Tenente Leles, Relações Pú-
blicas, estava no aeroporto de 
Palmas esperando a comitiva. 
No dia seguinte, pela manhã, 
recebeu a todos no quartel, com 
a guarda formada e toque de ge-
neral para o Major Brigadeiro 
Manoel Carlos Pereira e o Ge-
neral Waldstein Iran Kümmel, 
ambos Conselheiros Nacionais 
do Projeto Rondon®, e o Coro-
nel Sérgio Mário Pasquali, pre-
sidente nacional do Rondon®. 

No salão nobre da unidade, 
os ofi ciais foram apresentados 

pelo Ten-Cel Martin à comitiva. 
Em seguida, na sala do coman-
do, trocaram ideias sobre o Pro-
jeto Rondon®, sendo a unidade 
agraciada com o Tomo I da Bi-
blioteca do Exército - BIBLIEX 
que reproduz depoimentos so-
bre a história daquele que é a 
maior iniciativa de inserção 
dos universitários brasileiros 
nas questões mais relevantes do 
País O Major Pavanello, sub-
comandante, o Capitão Henri-
ques e o 1º Tenente Leles, Re-
lações Públicas, manifestaram 
particular interesse no Projeto 
Rondon®. Em seguida, os inte-
grantes do 22º BI desfi laram em 
continência aos convidados.  

Sérgio Mário Pasquali falou 
para a tropa sobre o Projeto Ron-
don® e sua importância para o 
Brasil. Concluiu exortando-os a 
prosseguirem como valorosos 
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No Comando do 22º Batalhão de Infantaria: (E-D) Carla Simone Burdzinski, Diretora de Relações Institucionais do IFTO; 
Capitão Henriques, chefe do EM do 22º Batalhão de Infantaria; Tadeu Ottoni, Secretário Executivo do Projeto Rondon no 
Distrito Federal; Manoel Carlos Pereira, Conselheiro Nacional do Projeto Rondon®; Maria Aparecida Sardinha, do Projeto 
Rondon® Goiás; Sérgio Mário Pasquali, Presidente Nacional do Projeto Rondon®; Tenente Coronel Marco Antônio Martin da 
Silva, Comandante do 22º Batalhão de Infantaria; Elaine Caldeira, Coordenadora Estadual do Projeto Rondon® no Tocantins; 
Waldstein Iran Kümmel, Conselheiro Nacional do Projeto Rondon®; Luiz Mendonça, Conselheiro Nacional do Projeto Rondon®.
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soldados do Exército Brasileiro. 
Antes do almoço com os ofi ciais, o 
General Kümmel, representou seus 
companheiros Rondonistas a con-
vite do Ten-Cel Martin, ajudando-o 
a colocar as insígnias dos ofi ciais e 

graduados recém promovidos. 
A viagem do Projeto Rondon® 

nacional a Palmas foi considerada 
como importante passo para a sua 
consolidação no Estado do Tocan-
tins. Lá muitas ações podem ser 
desenvolvidas em benefício de co-

munidades necessitadas, sobretudo 
na área indígena. Essas operações 
têm importância relevante na for-
mação profi ssional e do caráter dos 
universitários, tornando-os melho-
res cidadãos. 

Sérgio Mário Pasquali expõe sobre a história do Projeto Rondon® em seus 42 anos de existência para os Oficiais do Estado 
Maior do 22º Batalhão de Infantaria, à frente seu Comandante, Tenente Coronel Marco Antônio Martin da Silva.

VOLTA

Na IDA, a comitiva foi conduzida no 
Lear Jet VU-35A, prefi xo 2713, com os 
pilotos majores Panza e Karpischin, e 1º 
Sargendo Graciliano. Na VOLTA, a tripu-
lação do Lear Jet VU-55C, prefi xo 6100, 
foi integrada pelo Major Carlos Alberto 
Panza Santos, Capitão Luís Fernando Câ-
mara Ferro e Sargento Evânio Benzaquem.

IDA APOIO DA FORÇA AÉRE A BR ASILEIR A
A Força Aérea Brasileira, desde os primeiros 

momentos do Projeto Rondon®, tem sido parceira 
da melhor qualidade, por compreender os elevados 
objetivos da missão do Projeto Rondon®. Foi o que 
aconteceu quando conduziu comitiva da direção 
nacional a Palmas, capital do Estado do Tocantins, 
que foi defi nir os últimos detalhes da reativação 
das atividades da Associação Estudual do Projeto 
Rondon®. 
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