
NOVO OLHAR
Promovida pelo entre os dias 27 e 28 de março em conjunto 
com um grande grupo de parceiros, sob a coordenação do Ministério Público de 
Goiás, a Operação Araras abriu os olhos do mundo para o drama de um grupo de 
habitantes deste povoado de Faina, cidade a 218 quilômetros da capital. Eles sofrem 
de xeroderma pigmentoso, doença rara que predispõe ao câncer de pele.
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O tempo em Araras, povoado de A Operação Araras uniu as 
Faina, cidade a 218 quilômetros de forças das mais importantes 
Goiânia, demora passar... A vida instituições do Estado em torno 
segue o compasso de quem não desta comunidade. Foi a primeira 
precisa correr ou se estressar com o mobilização efetiva em favor dos 
trânsito na hora de ir para o portadores, que tiveram sua história 
trabalho. O pão é fabricado em casa divulgada pela pimeira vez por meio 
e no café da manhã, não faltam do jornal Correio Braziliense e da TV 
quitandas com o sabor das receitas Serra Dourada. Livre de qualquer 
das nossas avós. Nesta interesse que não seja a melhoria 
comunidade pacata, segundo os da qualidade de vida dessas 
moradores locais, nunca foi pessoas, o Projeto Rondon® Goiás, 
registrado um homicídio. A com o apoio destas instituições e da 
tranquilidade é marca registrada.  força e do empenho acadêmicos, 

A paisagem bucólica remete à buscou fazer o que sabe melhor: 
paz, mas um grupo de habitantes do trabalhar em favor do outro.
lugar vive um drama particular que, Os resultados foram atingidos. 
até bem pouco tempo era ignorado Foi gratificante ouvir depoimentos 
pelas autoridades e por quem tem dos integrantes da comunidade, 
poder de, senão resolver o sobre sua autoestima e confiança 
problema, pelo menos minimizar o resgatadas. Esses depoimentos 
sofrimento dessas pessoas. Por mostraram que o primeiro passo foi 
décadas os portadores de dado. E esse impulso certamente 
xeroderma pigmentoso tiveram de vai manter a comunidade de Araras 
buscar por seus próprios caminhos no caminho certo da sua dignidade. 
os tratamentos caros e complicados Os objetivos foram atingidos 
que visavam a amenizar suas dores. também na relação de troca entre 
Assistiram seus familiares os acadêmicos e a comunidade. 
sucumbirem ao câncer. Muitos dos Esse conhecimento, essa bagagem, 
que sobreviveram tiveram seus nenhum banco de faculdade será 
rostos deformados pela doença. capaz de proporcionar. 

Operação Araras  
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EDITORIAL EXPEDIENTE

Data: 27 e 28 de Março de 2010
Local: Faina - GO.
Comunidades Atendidas: 

Faina (Povoados de Araras e Santa 
Rita) e Matrinchã.

Público alvo: Crianças, 
adolescentes, adultos, idosos e 
mulheres.

Realização: Associação dos 
Rondonistas do Estado de Goiás - 
Projeto Rondon® de Goiás.

Coordenação: Ministério 
Público de Goiás.

Apoio: Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), Agência 
Goiânia de Esporte e Lazer (Agel), 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi)/Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), 
Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), Gráfica e 
Editora Kelps, TV Serra Dourada, 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia, Secretaria Municipal de 

FICHA TÉCNICA 

Saúde de Faina, Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran), 
Secretaria Estadual de Saúde / 
Superintendência Leide das Neves 
e Hospital Geral de Goiânia e 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech).  

Parcerias: Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás 
(PUC-Goiás). 

Cursos envolvidos: Medicina, 
Enfermagem e Odontologia. 

Serviços oferecidos: Pré-
consultas médicas, consultas 
médicas, vacinação, prevenção do 
câncer de colo do útero, teste de 
glicemia, assistência social, 
atendimento previdenciário, 
atendimento odontológico, 
farmácia, palestras de educação 
em saúde, atividades recreativas e 
culturais, corte de cabelo, oficina 
de informática.
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Operação beneficia mais de 750 
pessoas no povoado de Araras

O simpático povoado de Araras 
nunca esteve tão movimentado 
como no fim de semana dos dias 27 
e 28 de março. Acadêmicos e 
voluntários do Projeto Rondon® 
levaram àquela comunidade do 
município de Faina atendimento 
médico, odontológico, oficina de 
inclusão digital e atividades de 
esporte e lazer e orientação jurídica. 

Foram beneficiadas mais de 750 
pessoas, na operação que teve a 

coordenação do Ministério Público 
do Estado de Goiás e o apoio da 
Prefeitura Municipal e Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), além da participa-
ção de inúmeros parceiros.  

Acompanhado do gerente 
executivo Lúcio Dias Nascimento, o 
presidente do Projeto Rondon® 
José Cláudio Romero esteve 
presente à partida dos rondonistas, 
na Praça Universitária, no dia 26, e 

A comunidade ficou em festa para receber os participantes da Operação, que 
levou luz ao drama de portadores do xeroderma pigmentoso, doença que 
predispõe ao câncer de pele. Eles reivindicam a assistência que nunca tiveram

visitou Araras, para supervisionar os 
trabalhos, no dia 27. 
      Denominada Operação Araras, a 
ação teve foco principal nos porta-
dores de xeroderma pigmentoso, 
doença genética rara que atinge 21 
habitantes da região. A dermatolo-
gista Sulamita Costa Wirth Chaibub, 
que está acompanhando os doen-
tes, esteve no povoado. “É impor-
tante para dar maior profundidade 
ao estudo do caso. Tive a oportuni-
dade de analisar o ambiente e 
examinar quem ainda não tinha 
visto. Agora, é necessário que os 
pacientes sejam regulados para dar 
continuidade ao tratamento”, disse. 

O xeroderma pigmentoso 
predispõe ao câncer de pele. Os 
portadores têm uma rara sensibilida-
de ao sol. Embora seja rara na 
população em geral, a doença é 
comum em Araras devido ao grande 
número de casamentos consanguí-
neos, que favoreceram a prevalên-
cia do gene causador. A matriarca 
da família mais atingida, Clementina 
Gomes Jardim, de 102 anos (na foto 
com a neta), lembra-se das dificul-
dades que enfrentou para cuidar dos 
cinco filhos, quatro deles, portado-
res. Para fazer uma consulta era 
necessário viajar no lombo do 
cavalo por dias seguidos. Geni 
Antônia, a filha, viveu essas dificul-
dades e espera que as atenções 
angariadas pelo Projeto Rondon 
Goiás para Araras contribuam para 
melhorar a qualidade de vida das 
novas gerações que convivem com 
o problema. 

Diretoria do Projeto Rondon  Goiás acompanha partida de ônibus com os 
participantes da Operação Araras, na Praça Universitária 
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Serviços oferecidos Unidade Realizados
Atendimento Médico Consultas   141
Atendimento Médico - Dermatologia Consultas     24
Prevenção/Câncer do Colo do Útero Coleta de amostra     47
Vacina Doses aplicadas       3
Glicemia Exames   165
Atendimento Odontológico Consultas/Procedimentos     36
Curativo Procedimentos       4
Oficina de Informática Participantes   118
INSS Atendimentos     31
Recreação Participantes   182
TOTAL   751

OUTROS ATENDIMENTOS
Serviços Unidade  Total 
Palestras Participantes   384
Pré - consulta Atendimentos   224
Farmácia Receitas aviadas   106
Técnica de Higiene Dental Participantes     36
TOTAL   750
TOTAL GERAL                                              1.501

ATENDIMENTOS REALIZADOS
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Atendimento foi prestado a toda 
a comunidade do povoado
Os portadores de xeroderma pigmentoso foram o foco principal da 
Operação Araras, mas toda a comunidade foi beneficiada com a 
assistência levada à população pelo Projeto Rondon®

Chamar a atenção do mundo 
para o drama de portadores do 
xeroderma pigmentoso foi a 
intenção principal da Operação 
Araras, mas toda a comunidade do 
povoado e moradores de Faina e 
até de Matrinchã se beneficiaram 
das ações. 

Algumas pessoas, como a 
professora Vani Barbosa dos Reis 
da Mata, de 39 anos, e o marido 
dela, o lavrador Ricardo José da 
Mata, de 38 anos, vieram de longe 
para serem atendidos. Moradores 
do  povoado de Jeroaquara, eles 
madrugaram e percorreram 18 
quilômetros para chegar a Araras. 
Valeu a pena. Foram os primeiros a 
serem atendidos. Ricardo é portador 
de psoríase e veio para avaliar o 

quadro da doença. Vani  aproveitou 
para fazer exames de prevenção de 
câncer de colo de útero.

Já a dona de casa, Maria dos 
Reis Freire, estava desconfiada há 
algum tempo que umas manchas 
nas costas de seu filho Talyson 
Andrade Freire, 4 anos, poderiam 
ser sintomas do Xeroderma 
Pigmentoso. “Meu sogro e o primo 
do meu marido são portadores, mas 
ainda não tinha tido oportunidade de 
levar o meu menino para o 
dermatologista em Goiânia”, diz. 
Depois de o garoto ser examinado 
pelos acadêmicos supervisionados 
por um profissional, a mãe tirou 
todas as dúvidas e a obteve a 
notícia de que ele está saudável, 
livre da doença genética.

Os portadores de Xeroderma 
Pigmentoso têm mais propensão a 
desenvolver também o câncer de 
língua e boca. Acadêmicos de 
odontologia da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), orientados pelo 
professor Luciano Alberto de Castro, 
atenderam 16 pacientes com a 
doença genética e, de fato, a maioria 
apresentou lesões bucais. O diagnós-
tico de câncer, entretanto, depende 
de exames complementares, como 
biopsia. 

Um dos pacientes é o produtor rural 
Francisco Freire de Andrade. A última 
vez que tinha ido ao dentista foi há 
quatro anos para uma extração. Ele 

gostou do atendimento dos rondonis-
tas e participou também da palestra 
sobre higienização bucal, ministrada 
pela acadêmica Nathália Lima. 

“Fizemos o levantamento das 
condições odontológicas e um 
questionário detalhado sobre cada 
um deles. Foi uma oportunidade 
muito boa, porque nem ao menos 
tínhamos conhecimento deste 
povoado”, comenta o professor 
Luciano, que dará continuidade ao 
tratamento dos doentes. Um dos 
parceiros da Operação Araras, o Sesi 
disponibilizou um consultório odonto-
lógico móvel e kits com escova, pasta 
de dente e fio dental.
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Operação Araras incluiu estudo 
sobre saúde bucal de portadores
Dois consultórios odontológicos móveis foram disponibilizados para a 
Operação. Um deles ficou destacado para atender os poradores de xeroderma

Gerente do 
Sesi/Aruanã 
elogia evento

 O gerente da unidade 
Sesi/Aruanã, Hamilton da Mota 
Correa, considerou a Operação 
Araras de grande importância, pois 
ajuda também, além da saúde, o 
desenvolvimento econômico, 
atraindo os olhares do setor público 
e privado para Faina e cidades 
vizinhas. Ele falou de outros projetos 
desenvolvidos pelo Sesi na região.
“Estamos trabalhando com a 
alfabetização de jovens e adultos, 
com o método do Telecurso com 
duração de seis meses”, revela 
Hamilton. Segundo ele, há três 
turmas de 15 a 20 alunos em Araras 
e já está prevista a quarta. “Vamos 
fechar uma parceria para oferecer 
também cursos de formação 
continuada”, diz o gerente.

Na oficina de inclusão digital, 
cerca de 120 crianças e 
adolescentes se revezaram para 
utilizar os computadores. Analista de 
sistemas Kássia Cristina Freitas 
(foto), que atua no Projeto Rondon® 
Goiás como voluntária, orientou e 
organizou o pessoal. A estudante 
Luana Nunes, 10 anos, se empolgou 
brincando com o jogo de corrida no 
computador. Era a primeira vez que 
usava o teclado e o mouse. “Na 
minha escola não tem”, reclama a 
pequena moradora do povoado de 
Santa Rita. 

O garoto Talyson Andrade é examinado por rondonistas, sob a supervisão de 
professores, em um dos consultórios montados para a Operação Araras

Laboratório de 
Informática faz a 
festa de crianças

Paciente passa por exame em consultório móvel. Abaixo, p
Alberto de Castro (C), da Faculdade de Odontologia da UFG, ladeado por 
rondonistas.  Acadêmicas da equipe do professor fazem pose para fotos

rofessor Luciano 

Geneticistas 
vão identificar 
doentes 

Junto com a dermatologista 
Sulamita Chaibub, esteve em 
Araras, durante a Operação, o 
coordenador do Laboratório de 
Genética da Secretaria Estadual de 
Saúde, Rafael Souto. Ele é 
geneticista e visitou a comunidade 
para iniciar um trabalho que 
permitirá identificar os portadores do 
xeroderma pigmentoso e do gene 
que determina a doença. A partir 
desse mapeamento, a intenção é 
fazer o aconselhamento genético 
para as famílias que têm portadores 
e doentes e pensam em ter filhos. 
Portadores podem transmitir o gene 
e, se este estiver presente no casal, 
são grandes as chances de a 
criança desenvolver a doença. 

Rafael Souto explicou que não 
existe tratamento específico para o 
xeroderma pigmentoso. Daí a 
importância do aconselhamento 
genético e da prevenção de doenças 
às quais ele predispõe, como o 
câncer de boca e de pele. O 
tratamento, explica o geneticista, 
demandaria um estudo aprofundado 
e caro, que não desperta interesse 
da indústria farmacêutica devido à 
baixa incidência da doença na 
população em geral.  

Para os portadores, o 
mapamento é importante porque irá 
comprovar que, embora seja baixa 
na população em geral, a incidência 
é alta no povoado de Araras, em 
função dos casamentos 
consanguíneos que foram realizados 
ao longo das últimas décadas.

O geneticista Rafael Souto explica 
sobre o mapeamento genético
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O prefeito de Faina, Cairo 
Curado, acompanhou, no sábado, 
as atividades da Operação Araras. 
Ele ressaltou que a ação trouxe 
um grande benefício à população 
da região. “É muito gratificante 
recebê-los aqui. O Projeto 
Rondon® nos mostrou uma 
realidade que nem a gente tinha 
conhecimento”, admite. 

Segundo Cairo Curado, a 
prefeitura disponibilizou transporte 
para levar os portadores de 
xeroderma pigmentoso toda 
semana a Goiânia e adquiriu 
também os protetores solares 
especiais. “A prefeitura não tem 
dinheiro, mas tem força de 
vontade. O que a gente conseguiu 
é uma vitória de vocês”, 
discursou.

A prefeita de Matrinchã, Cláudia 
Valéria Araújo, que também 
compareceu ao povoado, disse 
estar encantada e manifestou 
interesse de realização das 
atividades também no seu 
município. É uma verdadeira ação 
de cidadania”, declarou. 
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 O lema do Projeto Rondon® 
– “Integrar para não entregar” – 
foi repetido diversas vezes 
durante a Operação Araras. 
Não é a toa que a integração 
com a comunidade local foi 
considerada o resultado mais 
importante pelos 30 rondonis-
tas participantes da Operação.  

O estudante de enferma-
gem Waleson Jonh Lauriano 
da Silva ficou muito entusias-
mado. “Sou um apaixonado 
pela saúde pública e nunca 
tinha tido uma oportunidade 
como esta. É uma experiência 

que vou guardar por toda a 
minha vida”, revela.

Os universitários ficaram 
alojados nas residências dos 
moradores de Araras, que 
os receberam muito gentil-
mente. Na casa da Dona 
Minervina Ribeiro Camelo, 
onde ficaram quatro moças 
do curso de odontologia e 
medicina, o tratamento foi 
especial. “Fomos muito bem 
acolhidas. Tivemos sorte”, 
disse Nathália Lima, que 
acabou levando junto com 
as amigas, queijo, biscoito, 

pão doce e outros quitutes 
da simpática moradora. 

O café da manhã, almoço e 
jantar eram servidos para os 
rondonistas e comunidade, em 
um momento de confraterniza-
ção. As cozinheiras começa-
vam cedo a preparar a boa 
variedade de receitas. 
Somente para o almoço, eram 
consumidos 50 quilos de 
arroz, 15 de feijão e metade 
de uma vaca. 

O comentário geral é que a 
comida estava realmente 
saborosa. A explicação: feita 
com amor. Inclusive, coopera-
ção, fraternidade e gentileza 
marcaram a Operação Araras. 
De acordo com o estudante de 
medicina Thiago Martins Isac, 
estes bons sentimentos 
inerentes no povoado foi o que 
mais surpreendeu os integran-
tes do Projeto Rondon®.

Receptividade de moradores 
surpreende rondonistas 
O povoado de Araras não tem hotéis e muito menos hospedarias ou 
pensões. Quem vai para passar uns dias na comunidade, tem de contar 
com a acolhida dos moradores. Para os rondonistas, não faltou calor 
humano e cortesia. Eles se encantaram com a boa recepção que tiveram 

Durante a Operação Araras foi 
oficialmente instalada a Associação 
dos Portadores de Xeroderma 
Pigmentoso de Goiás (Apoderma-
GO). O Projeto Rondon® Goiás 
subsidiou os portadores e familiares 
sobre pré-requisitos legais para que 
eles pudessem constituir a entidade 
e conseguiu junto ao designer 
Clayton Miranda a criação de uma 
logomarca para representá-la. 

A presidente da entidade, Gleice 
Francisca Machado, ficou satisfeita 
com os resultados da Operação 
Araras. Foi por meio de Gleice 
Francisca que a reportagem do 
Correio Braziliense conheceu e 
publicou uma reportagem sobre a 
situação dos doentes no povoado de 
Araras, chamando a atenção do 
Ministério Público, TV Serra 
Dourada e Projeto Rondon®. 
De acordo com Gleice, depois da 
assistência do Projeto Rondon®, os 
governos municipal e estadual estão 
“vendo o povoado com outros 
olhos”. “Agora sabemos exatamente 
quais são os nossos direitos. E o 
que foi prometido, a Associação terá 
força para cobrar”, avisa. 

A expectativa dos portadores e 

doentes é grande em relação à 
nova associação. Eles acreditam 
que, por meio da entidade, eles 
finalmente terão voz. Serão ouvidos 
em suas reivindicações.

Um dos principais desafios para 
os portadores da doença é a 
regulação do tratamento. Ela 
permitirá que as pessoas que 
desenvolverem doenças associadas 
ao xeroderma pigmentoso, como o 
câncer, possam realizar seus 
tratamentos especializados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
gratuitamente. 

Essa regulação deveria ocorrer 
por meio de pactuação com da 
prefeitura de Faina com a Prefeitura 
de Goiânia, preferencialmente. Mas 
tanto o governo municipal local 
quanto a Apoderma reivindicam que 
os associados tenham seu 
tratamento vinculado ao Hospital 
Geral de Goiânia (HGG), onde atua 
a dermatologista Sulamita Chaibub. 
O Hospital também se encarregaria 
de fazer a ponte entre os pacientes 
e outras unidades especializadas, 
entre elas o Hospital Araújo Jorge, 
onde é oferecido tratamento 
oncológico.

Associação é instalada para 
defender interesses de portadores 

Onde fica

Faina

O Projeto Rondon  Goiás fomentou a criação da entidade que tem entre 
outros objetivos reivindicar junto às autoridades o apoio necessário para 
que os portadores do xeroderma pigmentoso consigam tratamento para 
doenças associadas, como os cânceres de pele e de boca

®

Em nome da comunidade, a presidente eleita da Apoderma, Gleice Francisca 
Machado agradece ao Projeto Rondon® Goiás e aos parceiros da Operação

Prefeito indica
os ganhos para 
a comunidade

Prefeito Cairo Curado e o presidente 
do Rondon®, José Cláudio Romero
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TV Serra Dourada e Editora Kelps 
foram as primeiras a ajudar

Até o ano passado, o drama dos 
moradores de Araras era desconhe-
cido fora dos limites da região de 
Faina. Mesmo na região, os que 
sabiam da triste história tinham uma 
visão distorcida. Era comum 
confundir o xeroderma pigmentoso 
com doenças como hanseníase, o 
que gerava ainda mais preconceito.

A situação de completa desassis-
tência vivida por esse grupo de 
pessoas foi contada pela primeira 
vez em uma matéria do jornal 
Correio Braziliense, edição do dia 4 
de outubro. A reportagem mostrou 
justamente a dificuldade em obter 
atenção e assistência.

Pobres, esquecidos, pouquíssi-
mos deles haviam conseguido 
convencer o INSS da necessidade 

de suas aposentadorias. Sem 
alternativa, continuavam trabalhando 
sob o sol, na lavoura.

A TV Serra Dourada, por meio do 
Jornal do Meio Dia, foi o primeiro 
veículo de comunicação goiano a 
visitar Araras. A reportagem sensibi-
lizou os proprietários da Editora 
Kelps, especialmente Antônio 
Almeida, que, com o apoio da TV 
Serra Dourada, instalou no povoado 
uma biblioteca, um centro comunitá-
rio climatizado. Juntas, a Kelps e a 
TV Serra Dourada ainda levaram o 
médico dermatologista Ademir Hamu 
ao povoado. As iniciativas desperta-
ram o Ministério Público e conse-
quentemente, o Projeto Rondon 
Goiás. O resultado foi a Operação 
Araras.

As crianças da região nunca se 
divertiram tanto. A equipe da 
Agência Goiana de Esporte e Lazer 
(Agel) preparou brincadeiras, 
oficinas de desenho e ainda fez 
pinturas na garotada. A disputa mais 
acirrada foi quando os participantes 
tiveram que comer melancia mais 
rapidamente. No jogo de perguntas 
“Torta na Cara”, quem errou, saiu de 
lá lambuzado. Houve até concurso 
de beleza. A eleita Miss Araras foi 

A estudante de medicina Tatiana 
Hakura Sugita participou pela 
primeira vez do Projeto Rondon® e 
assim como todos os novatos, 
afirmou que quer continuar 
participando das Operações. “É 
muito legal a abordagem feita com a 
população. Tem gente que se abre e 
acaba contando histórias sobre a 
sua vida”, diz.

A presença dos rondonistas 
despertou a curiosidade da 
população. Muitos queriam saber 
exatamente o que cada um fazia, 
onde moravam e porque estavam 
em sua cidade. E, se a comunidade 
zelou com carinho dos rondonistas, 
hospedando-os em suas casas, os 
estudantes pagaram com a mesma 
moeda. O atendimento cordial dos 
rondonistas mereceu rasgados 
elogios dos moradores do povoado.

O morador do assentamento 17 
de abril, Alcides Francisco da Silva, 
tinha ido ao médico há três anos. “É 
muito difícil buscar tratamento em 
Goiânia. É longe e não temos 
dinheiro para a viagem. Os médicos 
também não atendem a gente bem. 
Aqui me trataram como nunca havia 
sido tratado, realmente deram 
atenção ao meu problema”, 
comenta. A esposa de Alcides, 
Helena Mendonça Rodrigues da 
Silva, também ficou “maravilhada” 
com o bom atendimento. “Foram 
muito gentis”, disse a trabalhadora 
rural, que se queixou de dores no 
estômago.

Lazer foi garantido pela Agel e 
por Nilton Pinto e Tom Carvalho 

Rondonistas 
novatos querem 
repetir experiência

Acadêmica Tatiana Sugita gostou de 
ouvir história de vida dos moradores 

Natasha Cristina, de 11 anos. Ela 
ganhou um book com suas 
melhores poses.

Mas o que realmente empolgou 
os moradores foi a presença dos 
humoristas Nilton Pinto e Tom 
Carvalho. As piadas com situações 
típicas do campo arrancaram 
gargalhadas do pessoal. Depois do 
show, havia fila para pegar um 
autógrafo e tirar foto com os dois 
artistas. 

Luciana Finholdt e Jordevá Rosa apresentadores do Jornal do Meio Dia, da TV 
Serra Dourada, e Antônio Almeida, da Kelps: parceiros da comunidade de Araras


