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Acadêmicos de enfermagem ministraram palestras sobre cuidados pré-natais e doenças sexualmente transmissíveis e aluna
do curso técnico de higiene dental coordenou oficina de escovação para crianças durante ação do banco HSBC

Projeto Rondon® participa do Mobilize
Loiede de Souza Brito, aluna do curso técnico
de higiene dental da Escola Irmã Dulce, em Goiânia,
deixou de ficar em casa descansando no sábado, 25
de agosto, para participar como voluntária do Projeto
Rondon® Goiás no Mobilize, ação de cidadania promovida pelo banco HSBC. A estudante venceu o nervosismo e, no palco da Escola Municipal Monteiro
Lobato, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de
Goiânia, onde foi realizada a ação, deu uma aula de
escovação para dezenas de crianças.
Enquanto a estudante orientava sobre higiene
dental, 10 acadêmicos de enfermagem da PUCGoiás coordenavam seis rodas de conversa sobre cuidados na gestação e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e aids. Após as palestras
sobre a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, foram distribuídos preservativos, e após o
bate-papo sobre pré-natal, foram sorteados kits
bebês, doados pela Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG).
Grávida de 7 meses de uma menina que se
chamará Maria, a merendeira Kelly Priscila Martins
Oliveira, 28 anos, foi à escola onde é servidora municipal trabalhar como voluntária na cozinha durante o
Mobilize. Aproveitou para assistir a palestra sobre cuidados com a gravidez. “Já estava aprendendo fazer
uns chazinhos para dores de barriga e hoje aprendi
que não se deve dar nada à criança além do leite
materno até os seis meses.”
Rosa de Souza Barbosa, 63 anos, pioneira do

bairro, deixou de molho em casa a roupa que estava
lavando e foi ao Mobilize junto com o filho Edvaldo
de Souza Barbosa, de 32 anos, para retirar o passaporte do idoso. Ficou orgulhosa de ver a organização
do evento. “Está tudo muito bonito.”
Durante o evento os rondonistas, também distribuíram folderes desenvolvidos pelo Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), que
coordena o movimento Nós Podemos Goiás, e a
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O material explica a importância da amamentação, que atende as metas 4 (reduzir a mortalidade infantil) e 5 (melhorar a saúde materna) dos Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio (ODM), propostos pela
Organização das Nações Unidas (ONU).

Voluntariado
Ao todo, cerca de 350 voluntários fizeram
parte do Mobilize, que incluiu ações como encaminhamento para o mercado de trabalho, préinscrições para cursos profissionalizantes, emissão
de passaporte do idoso, palestras e rodas de conversa, oficinas de reaproveitamento de alimentos,
entre outras. Toda a programação foi planejada
pelo Comitê Regional de Ação Voluntária do HSBC
para atender as metas para os ODM, como a
melhoria da saúde das gestantes, respeito ao meio
ambiente e desenvolvimento econômico.

