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REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA DEFESA 
ABRE PERSPECTIVAS FIRMES DE COOPERAÇÃO

NAS ATIVIDADES DO

“Nenhuma diferença é intransponível. 
Temos que nos dar as mãos”. 

General Paulo Humberto César de Oliveira

Na reunião com o Coordenador Geral do Projeto Rondon® - Ministério da Defesa, General Paulo Humberto Cesar de Oliveira, 
à direita,  Luiz Ribeiro de Mendonça, Conselheiro Nacional do Projeto Rondon®, Sérgio Mário Pasquali, Presidente Nacional 
do Projeto Rondon®, Ana Paula Ramalho Pires, Gerente de Comunicação e Marketing, José Paulo da Cunha Victorio, Gerente 
de Planejamento, ambos do Projeto Rondon® - Ministério da Defesa, Aldo Pinheiro da Fonseca, Vice-Presidente do Projeto 
Rondon®, Professor Gilwan Amarante Campos e General Waldstein Iram Kümmel, Conselheiros do Projeto Rondon®.

 PROJETO RONDON®

“Nenhuma diferença é in-
transponível. Temos que nos dar as 
mãos. Precisamos nos unir, porque 
o Projeto Rondon® presta um ser-
viço fenomenal aos interesses bra-
sileiros mais legítimos, tanto aos 
universitários, que se tornam me-
lhores cidadãos, como auxiliando as 
comunidades carentes de todos os 
recantos do País.”

“Esta foi a essência das pala-
vras do Chefe do Departamento de 
Ensino e Cooperação do Ministé-
rio da Defesa – DEPEC, General 
de Brigada Paulo Humberto Cesar 
de Oliveira, Coordenador-Geral 
do Projeto Rondon-Ministério da 
Defesa, e do Presidente Nacional 
do Projeto Rondon®, Sérgio Má-
rio Pasquali, na reunião da tarde de 

16 de março, na sala do DEPEC. 
Estiveram presentes pelo Projeto 
Rondon® Nacional o Vice-Presi-
dente Aldo Pinheiro da Fonseca e 
os Conselheiros Nacionais General 
Waldstein Iram Kümmel, Professor 
Gilwan Amarante Campos e o Jor-
nalista Luiz Mendonça.

Também participaram da reu-
nião Ana Paula Ramalho Pires, Ge-
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rente de Comunicação e Marketing, 
e José Paulo da Cunha Victorio, 
Gerente de Planejamento, ambos do 
Projeto Rondon® - Ministério da 
Defesa.

ENTROSAMENTO, SIM
Mesmo com pouco tempo 

como Coordenador-Geral do Proje-
to Rondon®-Ministério da Defesa, 
o General Paulo Humberto já leu 
muitos documentos, livros e jornais 
relatando a trajetória vitoriosa de 
mais de 40 anos do Projeto Ron-
don®, que é a maior iniciativa volta-
da para a integração de professores 
e estudantes universitários de todo 
o País nas questões nacionais, ao 
mesmo tempo prestando assistência 
a populações carentes. Esse conhe-
cimento é que lhe deu a dimensão 
do Projeto Rondon®-Associação 
Nacional dos Rondonistas.

A reunião de mais de duas ho-

ras estreitou o relacionamento com 
o responsável pelas atividades do 
Projeto Rondon® no Ministério 
da Defesa e deu a certeza de que a 
participação conjunta em atividades 
nacionais começará a ser desenvol-
vida logo.

Recentemente, o Ministério 
da Defesa organizou operações em 
quatro estados brasileiros – Goiás, 
Tocantins, Bahia e Alagoas – que 
alcançaram muitos municípios de 
diversas universidades. As opera-
ções partiram de Jataí, Goiás; Pal-
mas, Tocantins; Feira de Santana, 
Bahia; e Maceió, Alagoas.

Às cerimônias de início e con-
clusão das operações estiveram 
presentes, a convite do General 
Paulo Humberto, representantes do 
Projeto Rondon®-Associação Na-
cional dos Rondonistas: Waldstein 
Iram Kümmel, Gilwan Amarante 
Campos, Tadeu Ottoni, Conselhei-

ros Nacionais, e Maria Aparecida 
Sardinha, Coordenadora do Projeto 
Rondon® do Estado de Goiás.

Na reunião do dia 16, Kümmel 
e Gilwan analisaram as operações 
e seus resultados, que receberam 
aprovação dos antigos Rondonistas. 
O Vice-Presidente do Projeto Ron-
don®, Aldo Pinheiro da Fonseca, e 
o Conselheiro Nacional Luiz Men-
donça também falaram, abordando 
aspectos gerais do Projeto Ron-
don® e questões da Comunicação 
Social que se desdobram nos jor-
nais semestrais impressos Rondon 
Notícias e nos Projeto Rondon® On 
Line, editados quando ocorre fato 
destacado.

SEMPRE ATUANTE
Pasquali foi o último a falar 

pelo Projeto Rondon® Nacional, 
sempre preocupado com a continui-
dade e ampliação das atividades do 

“Devemos nos juntar: o Projeto Rondon® pioneiro, histórico, 
de mais de 40 anos de atividades inesquecíveis, que é 

uma marca vitoriosa, respeitada e admirada, e o Projeto 
Rondon®-Ministério da Defesa, que reconhecemos estar 

vivendo novo e promissor momento. Cada um de nós deve 
dar um pouco de si, sem componente ideológica ou política, 

pensando unicamente no bem do Brasil. Somos um Rondon® 
multicultural e multirracial. Isto é o que nos fortalece.    

Vamos dar as mãos, em vez de nos atacarmos”.

“Devemos nos juntar: o Projeto Rondon® pioneiro, histórico, 

Sérgio Mário Pasquali  - Presidente Nacional do Projeto Rondon®
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Projeto Rondon® como iniciativa 
de Estado voltada para a sociedade, 
em geral apoiadas pelos Governos 
Federal, estaduais e municipais, e 
empresas.

- O Governo Federal vai mudar 
de mãos no fi nal do ano – observou 
Sérgio Mário Pasquali. Recordo que 
um dia o Governo Federal extinguiu 
a Fundação Projeto Rondon, órgão 
governamental vinculado ao então 
Ministério do Interior. Nós, os Ron-
donistas das primeiras e de todas as 
horas, não compreendemos a atitude 
impensada e criamos uma OSCIP, 
devidamente registrada no Ministé-
rio da Justiça e por ele fi scalizada, 
para dar continuidade, como demos 
até hoje, ao mais importante projeto 
de integração do universitário brasi-
leiro nas questões nacionais.

Pasquali continuou sendo ouvi-
do atentamente pelo General Paulo 
Humberto:

- O mal pode acontecer de 
novo. Nunca sabemos! E para evitar 
que haja nova extinção, cabe a nós 
fazer com que, sejam quais forem 
os governantes, estejamos em con-
dições de dar continuidade às nos-
sas ações, dentro dos mesmos ide-
ais dos primeiros instantes de nossa 
existência.

TRABALHAR JUNTOS
Ele defendeu:
- Minha proposta é que nes-

ses meses que faltam do Governo 
Lula, do qual o Projeto Rondon®-
Associação Nacional dos Rondonis-
tas recebeu três prêmios por opera-
ções no Amazonas e no Maranhão, 
encontremos fórmulas de nos forta-
lecermos com segurança e continui-
dade. Estamos prontos para sentar 
juntos com o Ministério da Defesa, 

com o pensamento voltado para o 
bem do Brasil, a fi m de evitarmos o 
desastre que seria nova interrupção 
das atividades do Projeto Rondon®. 
O jovem universitário é idealista e 
se contamina com essa ideia, dese-
ja mantê-la e expandi-la pelo Brasil 
todo. Juntos, nós precisamos aca-
bar com a frustração estampada nos 
rostos dos universitários quando in-
formamos uma nova operação para 
a qual, por falta de meios, só pode-
mos recrutar poucos universitários. 
Acredito piamente na ideia de tra-
balharmos unidos.

Finalizou Pasquali:
- Devemos nos juntar: o Proje-

to Rondon® pioneiro, histórico, de 
mais de 40 anos de atividades ines-
quecíveis, que é uma marca vitorio-
sa, respeitada e admirada, e o Proje-
to Rondon®-Ministério da Defesa, 
que reconhecemos estar vivendo 
novo e promissor momento. Cada 
um de nós deve dar um pouco de 
si, sem componente ideológica ou 
política, pensando unicamente no 
bem do Brasil. Somos um Rondon® 
multicultural e multirracial. Isto é 
o que nos fortalece. Vamos dar as 
mãos, em vez de nos atacarmos...

CONCORDÂNCIA
- Por que não se trabalha junto? 

Esta é uma pergunta que sempre 
me tenho feito desde que assumi a 
Coordenação do Projeto Rondon® 
no Ministério da Defesa. Traba-
lharmos juntos é o óbvio – afi rmou 
o General Paulo Humberto.

- É verdade que o óbvio às ve-
zes não acontece. Às vezes não se 
sabe por quê. Às vezes é a vaida-
de... É o poder... Conhecendo-nos 
um pouco mais estamos certos de 
que é hora de nos unirmos. As di-

mais de 40 anos de atividades ines-
quecíveis, que é uma marca vitorio-
sa, respeitada e admirada, e o Proje-
to Rondon®-Ministério da Defesa, 
que reconhecemos estar vivendo 
novo e promissor momento. Cada 
um de nós deve dar um pouco de 
si, sem componente ideológica ou 
política, pensando unicamente no 
bem do Brasil. Somos um Rondon® 
multicultural e multirracial. Isto é 
o que nos fortalece. Vamos dar as 

 Por que não se trabalha junto? 
Esta é uma pergunta que sempre 
me tenho feito desde que assumi a 
Coordenação do Projeto Rondon® 
no Ministério da Defesa. Traba-
lharmos juntos é o óbvio – afi rmou 

 É verdade que o óbvio às ve-
zes não acontece. Às vezes não se 
sabe por quê. Às vezes é a vaida-
de... É o poder... Conhecendo-nos 
um pouco mais estamos certos de 

ferenças - se é que existem – não 
são intransponíveis. Cada um tem 
que ceder em alguma coisa. Dar as 
mãos!

Prosseguiu o General Paulo 
Humberto:

- Nós temos carências. Unin-
do-nos vamos superá-las. O Projeto 
Rondon® é simplicidade, é austeri-
dade. Ambos agimos assim e assim 
deveremos estreitar nosso relacio-
namento.

O General Paulo Humberto 
concluiu convidando a que seja 
marcada o mais brevemente pos-
sível uma reunião conjunta, “para 
que as ações passem a ser realiza-
das em conjunto, pelo bem dos ob-
jetivos que todos temos.”
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