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“Não me lembro de ter visto 
mobilização tão empolgante 
quanto esta em Abadia  
de Goiás” Pasquali

Universitários goianos exibem, com orgulho, as bandeiras do Brasil e do Projeto Rondon®-Goiás, antes do início das ações com a comunidade 
de Abadia de Goiás. Sem contar com as pessoas que foram ver os shows noturnos, cerca de 5000 pessoas foram atendidas pelo Projeto Rondon®

A cidade se transformou, envolvida pela alegria e jovialidade dos universitários do Projeto Rondon®, cada equipe com um tipo de uniforme, 
todos ostentando o nome do programa que transforma a vida das comunidades carentes e faz dos futuros profissionais cidadãos melhores.
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Universitários de várias especialidades atuaram em sua área específica. Uns, verificaram a pressão da população, identificando aqueles que 
porventura precisavam de atendimento hospitalar. Todos uniformizados e com acompanbamento de seus professores, unidos pelo mesmo ideal. 

Ao serem atendidas até mesmo em aspectos da vaidade - como fazer as unhas - na verdade pessoas da comunidade estavam aprendendo uma 
profissão, que lhes será útil em seu dia-a-dia. Outros, verificaram a visão, aferindo o grau da eventual necessidade de uso de óculos. 

Com o apoio do SENAI e do SESC, várias atividades foram feitas em benefício da comunidade, usando a mão-de-obra idealista dos 
univeresitários do Projeto Rondon®. Foram emitidos documentos de que a comunidade necessitava, como Carteira de Trabalho.
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Nos deslocamentos para as áreas de trabalho, nas salas de atuação, enquanto esperavam as pessoas que seriam atendidas, havia sempre boa-
vontade, alegria, entusiasmo. Os beneficiados pelas ações do Projeto Rondon® saíram muito satisfeitos.  

A Imprensa de Goiás deslocou-se até Abadia e registrou a operação do Projeto Rondon® na cidade. Ouviu a população e os universitários que 
atuaram durante três dias em comum acordo com seus professores e coordenadores das ações. Na hora do lanche, ele estava lá... Sem falta!

Jovens da comunidade apresentaram-se nos shows organizados pela coordenação do Projeto Rondon®. Jovens bailarinas encantaram! A mamãe, 
ou titia, ou simplesmente a pessoa mais velha, ensinou à criança o trabalho com agulha e linha, na customização de roupas, no artesanato...
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PROJETO RONDON®-GOIÁS REALIZA FANTÁSTICA 
OPERAÇÃO ABADIA DE GOIÁS E POPULAÇÃO SE UNE A 

AUTORIDADES E UNIVERSITÁRIOS CONTRA A 
CIDADE RECEBER LIXO NUCELAR DE ANGRA 1 E 2

Sérgio Mário Pasquali, 
Presidente do Projeto 
Rondon® Nacional e José 
Cláudio Romero, Presidente 
do Projeto Rondon®-Goiás,  
unidos na execução de 
ações que benefi ciam pes-
soas carentes e forjam no-
vos e melhores cidadãos se-
gundo o ideário do Projeto 
Rondon®. Se uma foto vale 
mais do que mil palavras, 
muitas fotos valem o infi nito 
de nossa imaginação.
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OPERAÇÃO ABADIA DE GOIÁS
“FOI UM SUCESSO”, DIZ PREFEITO

 Mais de 5 mil atendimentos foram realizados du-
rante o final de semana de 15 a 17 de julho durante a 
ação solidária promovida pelo Projeto Rondon®-Goiás 
em parceria com a Prefeitura de Abadia de Goiás mu-
nicipal no encerramento ao protesto contra a deposição 
de rejeitos das usinas nucleares no município.

 Para ler mais e ver as fotos acesse:
http://www.projetorondon-go.org.br/principal.
asp?edoc=conteudo&
secaonome=Notícias&secaoid=186&subsecaoid=186
&conteudoid=1796

PROJETO RONDON® EM AÇÃO:
VOLUNTÁRIOS ATENDERAM 

VÁRIOS CASOS GRAVES
 Duas pacientes tiveram que ser 
levadas para atendimento no hos-
pital depois de terem verificada a 
pressão e fazerem dosagem da taxa 
de glicose no sangue. 

 Para ler mais e ver as fotos acesse:
http://www.projetorondon-go.
org.br/principal.asp?edoc=cont
eudo&secaonome=Notícias&sec
aoid=186&subsecaoid=186&con
teudoid=1797

Prefeito Valdeci Mendonça

Jovem universitária levava esperança a quem precisava.
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PROJETO RONDON® APLAUDIDO POR SUA AÇÃO SOCIAL
EM BENEFÍCIO DOS MAIS  CARENTES. POPULAÇÃO 

APOIOU A  MOBILIZAÇÃO CONTRA O LIXO NUCLEAR

 O Deputado Estadual, Daniel 
Vilela, representante do Município 
de Abadia de Goiás na Assembleia 

Legislativa mostrou-se realizado pelo 
trabalho do Projeto Rondon® em 
Abadia. “Temos no Estado muitos 
municípios carentes, que precisam, 

muitas vezes, buscar atendimentos na 
Capital, por não conseguirem oferecer 

esses serviços à população. 
É gratificante ver projetos sérios 

como o Rondon®”. O deputado declarou 
“não acreditar que o lixo seja trazido 

para o Estado” e que “a classe política 
está mobilizada contra a proposta”.

“A classe política goiana está mobilizada contra 
essa proposta”, afirmou o Deputado

Estadual Daniel Vilela, com firmeza. Destacou o 
Projeto Rondon®, que leva atendimento 

às populações carentes.

 O ex-Prefeito de Senador 
Canedo, Vanderlan Cardoso, 
prestigiou o evento e afirmou 

sua postura contrária à possível 
vinda de lixo radioativo para o 

município goiano: “O Césio 137 
foi um problema nosso, do Estado 

de Goiás. Era normal que se 
depositasse aqui o lixo radioativo. 
Sou completamente contra Abadia 
se tornar um depósito com a vinda 

de resíduos de outros estados,” 
afirmou. “Cada estado deve cuidar 
dos seus problemas”, finalizou sob 
os aplausos de todos os presentes. 

Para Vanderlan Cardoso, ex-Prefeito de 
Senador Canedo, “o CÉSIO 137 foi um 

problema de Goiás e o lixo  foi deposita-
do aqui. Cada estado deve ficar com 

o seu próprio lixo.”
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Agmar Ribeiro 
representou o 
Governador Marconi 
Perillo (que já tinha 
agendamento e não 
conseguiu mudar) e 
disse que a posição 
do Governador é de 
não receber o lixo 
nuclear de Angra no 
Estado de Goiás.

O empresário Vanderlan Cardoso 
disse sentir-se “grato em 

participar de eventos como esse, 
com pessoas sérias e de 

grande credibilidade, 
como os integrantes do  

Projeto Rondon®, que é 
respeitado no País e no Mundo.”

     
 PROJETO RONDON® REAFIRMA-SE COMO 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA E APOIO AOS 
GOVERNOS EM AÇÕES SOCIAIS DE ATENDIMENTO 

AOS ANSEIOS DOS MAIS CARENTES
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VALDECI MENDONÇA, PREFEITO DE ABADIA,  
NÃO QUER LIXO ATÔMICO DE ANGRA 1 E 2: 
“VAI NOS ESTIGMATIZAR E PREJUDICAR”

Isabel Czepak - Projeto Rondon® - Goiás

 

Abadia de Goiás (GO) 16 de julho - O prefeito de Abadia 

de Goiás, Valdeci Mendonça, é contra a vinda do lixo ra-

dioativo das usinas nucelares Angra I e II para o município. 

Ele também não concorda que a cidade se torne sede de um 

depósito nacional, que venha a ser destino de rejeitos de ou-

tras localidades do País.  Acredita que a população não tem 

consciência da ameaça e de quais danos isso pode causar à 

cidade.

 “Já fomos prejudicados pelos rejeitos do Césio 137. 

Não merecemos ser novamente apenados”, disse na tarde de 

sábado 16, enquanto supervisionava os trabalhos da Opera-

ção Abadia de Goiás, que foi realizada nos dias 15 e 17 de 

julho, pelo Projeto Rondon®-GO. 

 A ação é parte de um protesto contra a transforma-

ção de Goiás em sede do depósito de lixo nuclear do Brasil. 

Pela proposta, o depósito pode ser construído em Abadia de 

Goiás.

 Indignado, o prefeito reclama da falta de informação 

por parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a qual, 

segundo ele, não instrui a população corretamente sobre os 

danos que o depósito desse lixo radioativo pode trazer. 

 Ele afirma, porém, que o armazenamento dos resí-

duos não é o que mais o preocupa. 

 “O armazenamento do Césio 137, por exemplo, 

é seguro e não oferece riscos à população”.

 A preocupação de Valdeci é com o preconceito 

que a cidade sofre devido aos rejeitos já existentes. 

 Ele alerta que a situação pode ficar ainda pior e 

afirma que entrou em contato com integrantes da Co-

missão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), ouvin-

do a promessa de que o município não será obrigado a 

aceitar o lixo, mas o medo que isto ocorra existe. 

 “Sofreremos ainda mais estigma, preconceito, 

desvalorização de produtos agrícolas, escassez de in-

dústria e comércio na cidade. Isso vai ser altamente pre-

judicial. Por isso, Abadia diz não ao lixo radioativo,” 

Toneis com resíduos radioativos
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 Audiência pública vai deba-
ter possível transformação do muni-
cípio em depósito brasileiro de lixo 
nuclear. 
 A solenidade de abertura 
oficial da Operação Abadia de Goi-
ás, realizada pelo Projeto Rondon 
na manhã do sábado 16 de julho, 
contou com autoridades políticas e 
presidentes do Projeto Rondon na-
cional, Sérgio Mário Pasquali, e de 
Goiás, José Cláudio Romero.
 A ação faz parte de um pro-
testo contra a transformação de Goi-
ás em sede do depósito de lixo nu-
clear do Brasil, que, pela proposta, 
pode ser construído em Abadia de 
Goiás. 
 Desde o dia 8 de julho o 
Projeto Rondon está coletando as-
sinaturas em uma petição contrária 
à proposta na internet e divulgan-

do mensagens pelas redes sociais, 
Twitter e Facebook.
 Na solenidade foi anuncia-
da pelo representante do Congresso 
Nacional, Deputado Federal Jorge 
Pinheiro, a realização de audiência 
pública  dia 19, na Assembleia Le-
gislativa de Goiás, para debater a 
proposta do Governo Federal. 
 Ele é também membro da 
Comissão de Meio Ambiente da 
Câmara dos Deputados.
 Estiveram presentes na aber-
tura da Operação Abadia o Desem-
bargador Paulo Teles, Deputado 
Federal Jorge Pinheiro, Deputado 
Estadual Daniel Vilela, ex-Prefeito 
de Senador Canedo, Vanderlan 
Cardoso, Prefeito de Abadia, Val-
deci Mendonça, além de secretá-
rios e vereadores do município. O 
Governador Marconi Perillo não 

compareceu devido a comprtomis-
so anteriormente agendado, e seu 
representante foi Agmar Ribeiro, 
ex-prefeito de Rubiataba.
 Ele parabenizou a organiza-
ção e disse que o posicionamento 
de Marconi é contrário a vinda do 
material radioativo. 
 Agmar Ribeiro disse que a 
mão do governo está estendida para 
realizar o que for possível e lutar 
pela causa, que é de todos. 
 O governador tinha viagem 
marcada e não conseguiu adiar. 
Mandou carta explicando e lamen-
tando a ausência. 
 Marconi Perillo afirmou “ter 
a certeza de que essa iniciativa con-
tribuirá para ampliar o envolvimen-
to, as reflexões e a troca de conheci-
mentos na qualidade de promover a 
inclusão social.”

Operação Abadia de Goiás mobiliza população pelas 
ações do Projeto Rondon®-Goiás e decisão política 

contra o lixo nuclear de Angra 1 e 2

E-D - Pasquali, Prefeito Valdeci Mendonça, Senhora Tânia Mendonça,  Agmar Ribeiro,
Desembargador Paulo Teles, ex-Prefeito de Senador Canedo, Vanderlan Cardoso; 

e Deputado Estadual Daniel Vilela. 
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DIAGRAMADORES

AUTORIDADES UNÂNIMES: 
LIXO NUCLEAR FORA DE ABADIA

Posição do Desembargador Paulo Teles, do Deputado Federal Jorge Pinheiro, do 
Deputado Federal Jorge Pinheiro, do Deputado Estadual Daniel Vilela, do ex-

Prefeito de Senador Canedo, Vanderlan Cardoso, na abertura da Operação Abadia 
de Goiás, do Projeto Rondon®-Goiás. E de toda a população de Abadia.

 O Desembargador e ex-Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Pau-
lo Teles, representante do Poder Judiciário na 
solenidade de abertura da Operação Abadia, 
do Projeto Rondon®-Goiás, disse se sentir 
feliz por ver a militância política goiana em 
alerta sobre o assunto. Para ele, “é de extre-
ma importância a  participação do Judiciário 
em ações sociais. Abadia deve resistir, assim 
como os 300 de Esparta. Se o Pará e o Nor-
deste não aceitaram os rejeitos do Césio 137, 
nós dizemos não.”

 A Operação Abadia foi elogiada por 
seu alcance social e por contribuir para a 
promoção da cidadania. 
 O Deputado Federal Jorge Pinhei-
ro, que também é membro da Comissão de 
Meio Ambiente, anunciou audiência públi-
ca no dia 19 para debater o assunto de for-
ma mais intensa e aprofundada. 
 “Temos no Brasil usinas de primei-
ro Mundo. Se Angra abriga usinas e rece-
be royalties por isso, deve então abrigar os 
próprios resíduos.”

O Desembargador Paulo Teles destacou 
a importância da militância política em 
defesa da cidade de Abadia, “que deve 
resistir, assim como os 300 de Esparta.

O Deputado Federal Jorge Pinheiro foi 
enfático na defesa de Abadia e de Goiás, 

para que não recebam lixo atômico 
de outras unidades. 
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