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Apresentação
O Projeto Rondon® Goiás - Associação dos
Rondonistas de Goiás – completa cinco anos em
2010. Apesar de recente, a entidade já demarcou
seu espaço regional e nacionalmente. Mas isso não
ocorre por acaso.
Um dos fatores que influencia esses
resultados é que a entidade está calcada na
experiência de rondonistas históricos, que
participaram dos tempos áureos do movimento –
período em que ele esteve vinculado à Fundação
Nacional Projeto Rondon, extinta em 1989 pelo
governo federal sob a justificativa de necessidade de contenção de gastos.
Além disso, o Projeto Rondon® Goiás

conseguiu aglutinar o maior patrimônio do Projeto
Rondon em toda a sua existência, seja naquela ou
na época atual: a força da juventude voluntária.
Os acadêmicos goianos têm demonstrado
uma excepcional vontade para a colaboração, que
se alia ao apoio das instituições, do poder público e
da comunidade goiana, impulsionando excelentes
resultados no trabalho realizado.
Todos esses ingredientes juntos fizeram
com que 2009 fosse um dos anos mais produtivos
para o Projeto Rondon® Goiás desde à sua reestruturação. Todas as informações sobre as ações,
operações e projetos desenvolvidos durante o ano
estão estampadas nas próximas páginas.
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• Operação Pirineus;
• Operação Mulher com Vida;
• Operação Trabalhador Cuide Bem da Sua Saúde;
• Operação Real Conquista – Casa Limpa Casa Viva;
• Operação Santa Fé;
• Operação Dia Mundial da Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica – DPOC;
• Operação Ciclovia de Lazer.

Operação Pirineus
Projeto Rondon® Goiás leva saúde e cidadania a
povoados de Pirenópolis
Com uma população de aproximadamente
21 mil habitantes, o município de Pirenópolis,
localizado na região leste do Estado de Goiás, é
conhecido nacionalmente por ter sido tombado
como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e por possuir
belas cachoeiras, atrativos que mantêm a cidade
sempre cheia de visitantes. O que a maioria dos
turistas desconhece é que no município há

povoados desprovidos dos serviços mais básicos.
São comunidades antigas, que nasceram de
agrupamentos rurais, onde não há hospitais,
farmácias e, muito menos, luxos como restaurantes
ou bancos. São lugares onde o tempo demora a
passar e a vida social se restringe às festas populares, missas e cultos. Realizada entre os dias 18 e 29
de Janeiro de 2009, nos povoados de Radiolândia,
Serra do Misael, Jaranápolis, Índio e Caxambu, a
Operação Pirineus, que marcou a retomada das
atividades regionais do Projeto Rondon® em Goiás,
deu o primeiro passo para a reversão do cenário de
desassistência nessas comunidades, onde vivem
3,8 mil habitantes.
O resultado superou as expectativas.
Formada por 18 estudantes (ver cursos na ficha
técnica) e mais 2 coordenadores e 3 técnicos e
profissionais, a equipe envolvida nas atividades
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O ano de 2009 foi marcado pela retomada
das operações regionalizadas, que demandam o
trânsito de estudantes entre municípios. A
Operação Pirineus mobilizou 18 acadêmicos que
passaram dez dias em povoados de Pirenópolis, no
interior do Estado. Até então, todas as operações já
realizadas tinham se restringido à capital e cidades
da Região Metropolitana de Goiânia. Além da
Operação Pirineus, o Projeto Rondon® Goiás
realizou outras sete operações durante o ano.
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conseguiu realizar 2,8 mil atendimentos nos dez
dias da Operação. Alguns dos pacientes não se
consultavam com um médico há dez anos.
Muitos animais de pequenos proprietários rurais
dos povoados nunca haviam sido examinados
por um veterinário.
O envolvimento também de acadêmicos
de Turismo na Operação Pirineus não se deu por
acaso. A principal vocação do município de
Pirenópolis é turística. Os estudantes foram às
comunidades prontos para traçar um verdadeiro
raio-x de suas potencialidades e se supreenderam com a beleza das tradições dos lugares
visitados. Uma mostra dessa riqueza cultural foi
dada no dia 24 de janeiro, em Jaranápolis,
durante a visita dos presidentes do Projeto
Rondon® Nacional, Sérgio Mário Pasquali, e de
Goiás, José Cláudio Romero. Por cerca de uma

hora, os participantes da Operação puderam
assistir a uma demonstração da tradicional Folia
de Reis, no Colégio Estadual Jarbas Jayme. A
apresentação reuniu música, catireiros e violeiros,
além de uma grande simbologia que muitos em
cidades grandes, desconhecem.
A Operação Pirineus foi realizada pela
Associação dos Rondonistas do Estado de Goiás
em parceria com a Associação Nacional dos
Rondonistas, Associação dos Rondonistas do
Distrito Federal e Prefeitura de Pirenópolis.
Deram apoio à iniciativa, a Secretaria Estadual de
Saúde de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia, Universidade Federal de Goiás (UFG),
Universidade Católica de Goiás (UCG), Universidade
Estadual de Goiás (UEG), Universidade Salgado de
Oliveira (Universo) e Faculdades Integradas de
Brasília (Upis).

Recomeço
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Desde que foi fundada, em 2005, a
Associação dos Rondonistas de Goiás vinha, em
função das dificuldades inerentes à atuação das
organizações não-governamentais no Brasil,
trabalhando exclusivamente em Goiânia. A
Operação Pirineus marca a retomada da interiorização das ações do Projeto Rondon® em Goiás e faz
brilhar a chama dos ideais rondonistas, que nunca se
apagou, nem mesmo com a reforma administrativa

do governo federal, em 1989, que resultou na
extinção da fundação que mantinha o movimento.
Reestruturado em forma de Organização
Social (OS), o Projeto Rondon® de Goiás reiniciou
com a Operação Pirineus, a trajetória interrompida
pela burocracia e a falta de interesse político. A
meta é fazer com que cada vez mais acadêmicos
tenham a oportunidade de conhecer e se integrar
ao nosso Estado. Assim, certamente serão profissionais diferenciados, preocupados em mudar a
realidade do País.

Projeto Rondon ®
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FICHA TÉCNICA
Coordenação Técnica: Maria Aparecida Sardinha /
Coordenação Operacional: Alexsandro Jorge Lima.
Colaboradores: Estanislau Monteiro - Secretário Executivo
do Projeto Rondon Nacional®; Gilwan Amarante Campos Professor/ Upis
Carlos Abel da Silva - Médico; André Luís Marques P.
Modesto - Médico; Adriane Espíndola M. C. Azeredo Advogada ; Daniel Regis Ribeiro de Oliveira- Engenheiro
Ambiental ; Henrique Araújo Torres - Gestor Ambiental;
Lúcio Dias Nascimento - Consultor administrativo; Flávio
Francisco Lemes Barbosa - Motorista.
Suporte operacional: Taina Brandão Massad.
RONDONISTAS GOIÁS: Ana Paula Carrijo Melo; Camila
Ferreira de Oliveira; Janaina Cunha Freitas; Jéssika Paula A.
do Nascimento; Ludmila Brito Porto; Maik Moura Borges;
Nathália Rezende Donadio; Patricia Guimarães Capuzzo;
Renato de Paula Bueno; Rodrigo Silva de Paula Rocha;
Thiago Martins Isac; Tatiane de Assis Chaves.

DISTRITO FEDERAL: Gabriel Naomi Farinasso da Silveira;
Gabriel Costa Jacobina; Sandra Machado da Silva; Ana
Carolina Almeida; Loiane Débora B. de Melo; Patrícia
Pereira Silva.
Descrição da equipe: 06 Acadêmicos de Medicina; 05
Acadêmicos de Enfermagem; 02 Acadêmicos de Direito; 02
Acadêmicos de Turismo; 02 Acadêmicos de Jornalismo; 02
Residentes de Veterinária; 06 Professores; 07 Profissionais
para Apoio-Técnico Operacional;
Total: 32 pessoas
Resultados: 2.841 procedimentos; Atendimento médico:
736; Coleta de citologia: 144; Farmácia: 12 receitas aviadas
sem consultas; Vacina: 74 doses aplicadas; Técnica de
Higiene Dental: 564; Atendimento Veterinário: 166;
Recreação: 1025; Registro Civil: 26.
OUTROS PROCEDIMENTOS: Dados não consolidados:
2821; Palestras: 946; Pré-consulta: 695; Farmácia: 662 ;
Educação em Saúde: 518

Operação Mulher com vida
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Projeto Rondon® Goiás comemora
Dia da Mulher em área de posse
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O Projeto Rondon® Goiás comemorou, no
dia 14 de março, com moradoras da área de posse
conhecida como Buracão, localizada no Jardim das
Aroeiras, bairro periférico de Goiânia, o Dia
Internacional da Mulher. Em parceria com a
Universidade Federal de Goiás (UFG), o movimento
realizou a Operação Mulher com Vida, que levou
mais saúde às mulheres da comunidade. As ações
ocorreram na sede da Associação das Entidades
Comunitárias (Dom Fernando I, II e Aroeiras), à Rua
JDI 14, Quadra 20, Lote 02.
A atividade teve o apoio da Prefeitura de
Goiânia e do Instituto de Desenvolvimento
Tecnológico e Humano (Idtech). Dez acadêmicos de
Medicina repassaram, às participantes, orientações sobre a prevenção dos cânceres de colo e de
útero, gravidez, aleitamento materno e doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs) e AIDS.
A ideia foi proporcionar uma manhã ao
mesmo tempo educativa e divertida às mulheres

que residiam na área de posse à época e que
estavam com transferência programada para
moradias construídas pela Prefeitura de Goiânia em
parceria com a União, por meio do Programa
Municipal de Habitação A Casa da Gente. Além das
palestras, houve sorteio de brindes.
O Programa A Casa da Gente prevê a
distribuição de mais de 5 mil casas em cinco
empreendimentos. As residências estão sendo
construídas com recursos do Ministério das
Cidades, da Caixa Econômica Federal e de contrapartida municipal. Estão sendo beneficiadas
famílias de áreas de risco e ambientais e que vivem
de aluguel ou favor.
Uma das prioridades é estimular a melhoria
da qualidade de vida das famílias beneficiadas. Esse
trabalho social, que prevê intervenções nas áreas
de saúde, educação, esportes, meio ambiente,
geração de renda e formação profissional, cultura e
lazer, está sendo executado por meio de parceria
com o Idtech e tem o envolvimento de todas as
áreas da administração municipal. A participação
do Projeto Rondon® Goiás veio agregar forças no
sentido de que esse objetivo seja atingido.

FICHA TÉCNICA
Equipe: 14 pessoas
08 Acadêmicos de Medicina
06 Apoio Técnico Operacional
Resultados:
Atendimento a mulheres que
residem na área de posse
Jardim das Aroeiras –
popularmente conhecido como
“Buracão”.

Operação Trabalhador Cuide Bem do seu Coração

Relatório de Atividades 2009

A Operação Trabalhador Cuide Bem do seu
Coração, realizada no dia 1º de maio pelo Projeto
Rondon® Goiás e Secretaria Municipal do Trabalho
de Goiânia, no Clube do Povo, no Setor Alto do Vale,
e no Parque da Lagoa, Parque Industrial João Braz,
gerou 911 atendimentos e beneficiou 605 trabalhadores.
Para estimular e facilitar o acesso dos
trabalhadores às ações preventivas contra os
problemas cardiovasculares foram ministradas
palestras sobre fatores de risco; distribuído
material educativo; aferida a pressão arterial e
realizados testes de glicemia e vacinação do idoso
(com apoio do Instituto de Desenvolvimento
Tecnológico e Humano – IDTECH e da Secretaria
Municipal de Saúde - SMS).
Dezoito acadêmicos de medicina e de
enfermagem das Universidades Federal de Goiás
(UFG), e Salgado de Oliveira (Universo)
foram envolvidos na Operação, que
durou das 9 às 17 horas. Prestigiaram
as atividades no Parque da Lagoa
o vice-prefeito Paulo Garcia; o

presidente da Agência Municipal de Meio
Ambiente, Clarismino Luiz Pereira Júnior; o
secretário de governo, Osmar Magalhães, e o
secretário municipal do Trabalho, Sérgio Antônio
de Paula.
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FICHA TÉCNICA
Equipe: 29 pessoas
Acadêmicos de Medicina: 04; Acadêmicos de
Enfermagem: 14; Técnicos de Enfermagem: 2;
Enfermeiros: 2; Analistas de Sistemas: 2; Apoio Técnico
Operacional: 5.
Resultados: 911 procedimentos
Palestras: 70; Teste de Glicemia: 200; Aferição da pressão
arterial: 306; Vacina – Influenza: 58; Triagem: 306.

Projeto Rondon ®

Projeto Rondon® Goiás atende 600 trabalhadores

Operação Casa Limpa Casa Viva
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Projeto Rondon® ensina famílias
carentes a preservar a natureza
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No mês de junho, em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, O Projeto Rondon®
Goiás participou da campanha Casa Limpa, Casa
Viva, promovida em parceria com a Agência Goiana
de Habitação (Agehab) e o Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech),
no Residencial Real Conquista, residencial construído para abrigar famílias transferidas de áreas de
posse de Goiânia, sendo a principal delas, a do
Parque Oeste Industrial.
A campanha, que incluiu a arborização de
todas as ruas do bairro, com plantio de 1,2 mil
mudas de árvores, começou no dia 6 de junho. O
encerramento ocorreu no dia 20, sábado, com a
Caminhada pela Proteção ao Meio Ambiente. Nove
acadêmicos de Biologia da Universidade
Anhanguera (UniAnhanguera) e cinco voluntários
do Projeto Rondon® Goiás se uniram aos técnicos
da Agehab e percorreram as residências do bairro
distribuindo sacos de lixo e panfletos educativos.
Eles ensinaram os moradores a reduzir os resíduos
sólidos e procuraram estimular sua adesão à coleta

seletiva do lixo. Também orientaram sobre os
cuidados com as árvores plantadas pela Prefeitura.
Na abertura oficial da campanha e no dia 8,
os rondonistas proferiram palestras sobre meio
ambiente e comunidade e a higiene da casa e o
controle de vetores. As atividades do encerramento incluíram a instalação de um posto de vacinação
(em função da Campanha Nacional de Imunização)
e recreação para as crianças, com pintura corporal,
pipoca e algodão doce. Na ocasião, a coordenadora
da Operação, Maria Aparecida Sardinha, destacou a
receptividade da comunidade atendida. “Alguns
dos moradores já faziam a separação de recicláveis,
para vender, como forma de reforçar a economia
doméstica.”

FICHA TÉCNICA
Equipe: 14 pessoas
Acadêmicos de Biologia: 09
Apoio Técnico Operacional: 05
Resultados:
Mais de 2.000 casas visitadas;
Plantio de 1.200 mudas.

Operação Santa Fé
Famílias remanescentes de áreas
de risco são atendidas
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Famílias remanescentes de áreas de risco e
preservação ambiental beneficiadas com casas pelo
Programa Municipal de Habitação A Casa da Gente,
da Prefeitura de Goiânia, foram o alvo da Operação
Santa Fé, realizada pelo Projeto Rondon® Goiás no
dia 1º de agosto, no residencial de mesmo nome, na
região sudoeste da capital. O objetivo foi levar
atendimentos de saúde às 161 famílias do empreendimento, construído em parceria com o governo
federal. O trabalho foi desenvolvido na quadra 68 da
Rua da Esperança.

Realizada em parceria com as Secretarias Municipal
de Saúde (SMS) e Habitação (SMHAB), o Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), as
Universidades Federal (UFG) e Católica (UCG), a
Faculdade Araguaia e a Uni-Anhanguera, a Operação
Santa Fé teve uma programação diversificada.
Foram disponibilizados consultas médicas e exames
preventivos; distribuídos medicamentos; aplicadas
vacinas, inclusive em animais (contra a raiva canina) e
proferidas palestras sobre saúde e conscientização
da população sobre preservação ambiental e coleta
seletiva de lixo.
O Centro de Controle de Zoonoses da

FICHA TÉCNICA
Equipe: 67 pessoas
Professores: 04; Acadêmicos de Medicina: 08;
Acadêmicos de Biologia: 03; Acadêmicos de Farmácia:
03; Acadêmicos de Enfermagem: 11; Equipe Zoonoses:
17; Técnicas de Enfermagem: 03; Apoio Técnico
Operacional: 04; Assistentes Sociais: 04; Equipe de
Recreação: 05; Coordenação: 02; SAMU: 02.
Resultados: 279
Consultas: 87; Coleta de citologia: 07; Vacinas: 06; Teste de
Glicemia: 85; Atendimento Social: 38; Vacinação animal: 56
Dados não contabilizados: 298
Palestras: 87; Pré-consulta: 162; Farmácia: 49.
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Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma ação
de combate à dengue.
As crianças se divertiram no pula-pula e
receberam algodão-doce e pipoca. O atendimento
foi prestado por acadêmicos dos cursos de
Medicina, Enfermagem e Biologia, sob a coordenação da enfermeira Maria Aparecida Sardinha,
conselheira do Projeto Rondon® Goiás.

Operação Dia Mundial da DPOC
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Projeto Rondon® participa de ação
oficial para prevenção à doença
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O Projeto Rondon® Goiás participou da
atividade oficial promovida para lembrar à
sociedade sobre o Dia Mundial da DPOC (Doença
pulmonar Obstrutiva Crônica), 18 de novembro.
Aberta às 9 horas e encerrada às 15 horas, a ação
preventiva incluiu a orientação, triagem e exames
em pacientes com sintomas e foi realizada na
Praça da Matriz de Aparecida de Goiânia.
Promovida pela Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás, por meio da Liga
do Pulmão, e pela Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a programação
teve o apoio também da Secretaria Municipal de
Saúde local e do Instituto de Desenvolvimento
Tecnológico e Humano (Idtech).
Os pacientes com diagnóstico da doença
foram encaminhados às unidades da rede municipal de saúde para tratamento. A assistência foi
assegurada pela Secretaria Municipal de Saúde. O
atendimento na praça envolveu os integrantes da
Liga do Pulmão da Faculdade de Medicina e foi
coordenado pelo pneumologista Marcelo Fouad
Rabahi. O prefeito Maguito Vilela prestigiou o
evento.

FICHA TÉCNICA
Equipe: 28 pessoas
20 Acadêmicos de Medicina; 02 Médicos; 01
Enfermeira;
05 Apoio Operacional.
Resultados:
Questionários Gold aplicados: 102; Exames espirometria
realizados: 52; Casos sugestivos de DPOC: 30;
Encaminhamentos a rede especializada: 37.

FICHA TÉCNICA
Equipe: 18 pessoas
02 Acadêmicos de medicina; 03 Acadêmicos de
Enfermagem; 02 Enfermeiras; 09 Apoio Operacional.
Resultados:
176 procedimentos; Aferição da Pressão arterial: 96;
Teste de glicemia: 80.
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Afinado com as causas ambientalistas e
com iniciativas que visem à melhoria da qualidade
de vida da população, o Projeto Rondon® Goiás
esteve presente na estréia do Projeto Ciclovias de
Lazer em Goiânia no dia 29 de novembro. Para esta
primeira edição da ciclovia, foram montadas, nos
Parques Areião e Flamboyant, duas tendas para
atendimentos às milhares de pessoas que percorreram os trajetos elaborados pela Prefeitura de
Goiânia. Os percursos interligaram três dos
principais parques de Goiânia: Flamboyant, Areião
e Vaca Brava.
Acadêmicos das Faculdades de Medicina e
Enfermagem das Universidades Federal de Goiás
(UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC) ficaram à disposição dos ciclistas para aferir
a pressão arterial e realizar testes de glicemia dos
ciclistas, que tiveram das 8 horas ao meio dia para
se exercitarem.
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Operação Ciclovia de Lazer

Parcerias
Durante o ano de 2009, o Projeto Rondon® Goiás oficializou parcerias importantes para a realização
de seu trabalho. Foram assinados convênios com algumas das mais importantes instituições superiores de
ensino do Estado.
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Universidade Federal de Goiás (UFG)

Projeto Rondon ®
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UFG

O convênio entre o Projeto Rondon® Goiás e a Universidade Federal de Goiás
oficializou uma parceria que já vinha sendo exercitada informalmente, em função da
convergência de interesses das duas instituições. A UFG esteve presente em seis das
sete operações realizadas pelo Projeto Rondon® Goiás em 2009 e abriu seus arquivos
para a pesquisa que embasou o projeto de resgate da memória do Projeto Rondon®
em Goiás. O projeto resultou em uma exposição e um vídeo divulgados para o público
por ocasião das comemorações dos 42 anos do movimento, completados em julho.
O reitor Edward Madureira, que foi rondonista nos tempos de acadêmico, é o maior
incentivador da parceria que deseja ampliar cada vez mais. A Pró-reitoria de Extensão
e Cultura (Proec), que tem como pró- reitor Anselmo Pessoa, também ex-rondonista, é
a interlocutora da Universidade na parceria com o Projeto Rondon Goiás.

Pontifícia Universidade Católica (PUC Goiás)
Como a Universidade Federal de Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-Goiás) é parceira histórica do Projeto Rondon® Goiás. Independentemente da
oficialização da parceria, a Universidade trabalhou junto com o Projeto Rondon®
Goiás em praticamente todas as ações realizadas desde a sua reestruturação como
organização social, em 2005.
A semente para a oficialização da parceria por meio de convênio, no entanto, foi
plantada no dia 18 de março, em audiência da diretoria do Projeto Rondon® Goiás com
o reitor da Universidade Católica de Goiás, professor Wolmir Amado, para apresentação dos resultados da Operação Pirineus, realizada no município de Pirenópolis, em
janeiro.
O reitor elogiou o trabalho e encerrou a reunião com um convite para que o Projeto
Rondon® Goiás se integrasse aos inúmeros projetos desenvolvidos pela Universidade
na área de extensão. Referindo-se ao programa de asfaltamento da capital, uma
bandeira do prefeito Iris Rezende, Wolmir Amado sugeriu parceria na promoção de
uma grande atividade ou movimento que buscasse “pavimentar Goiânia em outras
áreas”.
“Podemos promover uma ação que aqueça a cidade”, assinalou Wolmir Amado,
recordando-se do movimento Ação da Cidadania, deflagrado por Herbert de Souza, o
Betinho. José Cláudio Romero respondeu que o Projeto Rondon® Goiás aceitava o
convite para integrar-se aos projetos de extensão da UCG e, então, propôs a
assinatura do convênio de cooperação técnica, para a realização de novas operações.

Universidade Salgado de Oliveira (Universo)

Centro Universitário de Goiás (Uni-Anhanguera)
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O convênio assinado com a Universidade Salgado de Oliveira prevê o desenvolvimento de operações e projetos conjuntos em todas as áreas de cursos oferecidos pela
Institutição. A proposta de parceria foi acatada pelo diretor-geral do Câmpus Goiânia,
Dustran Machado Rosa Júnior, em audiência em seu gabinete com o presidente do
Projeto Rondon® Goiás, José Cláudio Romero, no dia 27 de fevereiro.
Na ocasião, a diretoria do Projeto Rondon® Goiás esteve na Universidade para
entregar um relatório sobre a Operação Pirineus, que foi realizada em janeiro, no
município de Pirenópolis. A operação teve a parceria da Universo e de outras quatro
instituições de ensino superior.
Acompanharam a visita à Universo, a coordenadora técnica da Operação Pirineus,
Maria Aparecida Sardinha; o coordenador Operacional, Alexsandro Jorge Lima, e os
consultores Administrativo, Lúcio Dias Nascimento, e de Apoio, Taina Massad. Além
dos quatro, estiveram presentes duas acadêmicas de Enfermagem da Instituição que
participaram da Operação: Janaina Cunha Freitas e Patrícia Guimarães Capuzzo.

Projeto Rondon ®

Terceira instituição de ensino superior criada no Estado de Goiás – portanto, uma das
mais tradicionais – o Centro Universitário Uni-ANHANGUERA também é parceiro do
Projeto Rondon® Goiás. O termo de cooperação neste sentido foi assinado no dia 25
de junho pelo reitor Joveny Sebastião Cândido de Oliveira e pelo presidente do Projeto 15
Rondon® Goiás, José Cláudio Pereira Caldas Romero. O termo prevê a conjugação de
esforços para a realização de operações destinadas a atender a população carente nos
moldes da extensão comunitária.
Fundado em 1972 sob a denominação de Faculdade, o Centro Universitário UniANHANGUERA trocou de nome há cinco anos. Em 11 de março de 2004 o Ministério da
Educação (MEC) aprovou a mudança. A nova instituição herdou, da Faculdade
Anhanguera, 30 anos de seriedade e tradição em ensino superior. Em 2009, encontravam-se em funcionamento no Uni-ANHANGÜERA vinte e dois cursos de graduação,
dezesseis cursos sequenciais e vinte e cinco cursos de pós-graduação Lato Sensu e um
de Stricto Sensu.

Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica)
O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) foi fundado em março de 2004,
quando se credenciou como centro universitário, o primeiro de Goiás. Apesar de ser
recente, a instituição tem em seu DNA a história no ensino superior do Estado. Até ser
credenciada como Centro Universitário, era denominada de Faculdades Integradas da
Associação Educativa Evangélica (AEE), instituição oriunda da junção das Faculdades
Isoladas, que deixaram de existir em 1993.
O convênio com a instituição insere o Projeto Rondon® Goiás como parceiro de
projetos para a população de uma das mais importantes cidades do Estado, a cidade
de Anápolis. O convênio também resgata parcerias das épocas áureas do movimento.
Há 30 anos, o Projeto Rondon®, junto com acadêmicos da atual UniEvangélica, ajudou
na construção de casas que beneficiaram dezenas de famílias carentes no município.
Construídas em terreno doado pela prefeitura local, no Parque São João, as casas
existem até hoje e, em sua maioria, são habitados pelas mesmas famílias.

Relatório de Atividades 2009

Novo site na internet
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O Projeto Rondon® Goiás apresentou no dia 14
de julho, em um coquetel no mezanino do Goiânia
Corporate Financial Center, no Setor Central, a sua
nova página na internet, acessível por meio do
endereço www.projetorondon-go.org.br. O
lançamento reuniu rondonistas da geração atual e
rondonistas históricos, como a professora Maria do
Rosário Cassimiro, ex-reitora das Universidades
Católica e Federal de Goiás; o professor Osvaldo
Guimarães, ex-cordenador estadual do Projeto
Rondon® Goiás; a professora Maria Mercês Salazar
Santos; Maria Aparecida Rodrigues e Vagnar
Gonçalves da Silva.
A página foi totalmente reformulada e ficou
mais bonita e interativa. Os acadêmicos e voluntários podem mandar e-mail para os diretores da

associação, deixar mensagens no mural de recados
virtual e fazer suas inscrições on-line. No espaço
Seja um rondonista há um formulário digital que
funciona como ficha de inscrição. Os interessados
podem ainda cadastrar seus e-mails para receber
notícias e ler boletins do Projeto. Todas as publicações, como o Boletim Eletrônico On-Line e os
informativos específicos das operações foram
colocados à disposição no site.
Elaborada pelo designer gráfico Clayton
Miranda e pelo desenvolvedor Adonai Andrade, a nova
página do Projeto Rondon® Goiás na internet
disponibilizou ainda ao internauta o acesso à TV
Rondon, onde é possível assistir à reprodução de
reportagens e outros vídeos sobre atividades do
Projeto. Os registros fotográficos também estão
acessíveis em galerias de imagens que podem ser
“A internet tornou-se um meio rápido e
eficiente de informação. Não podemos
prescindir de ferramenta tão barata e eficaz,
especialmente lidando com um público tão
plugado como os universitários”
José Cláudio Romero,
presidente do Projeto Rondon® Goiás

Projetos

Juntas, as instituições parceiras no projeto vão
elaborar uma proposta de urbanização e
revitalização desses bairros, que, em função das
invasões e ocupações, precisam ser reorganizados.

No mês de dezembro, os acadêmicos visitaram as
áreas de posse para levantar quais são as
expectativas de vizinhos em relação ao projeto de
reurbanização. Os moradores solicitaram pistas
para caminhada, equipamentos de ginástica, lago,
auditório, ciclovia e pista para a prática de skate.
Todos esses benefícios, ressaltaram, devem ser
acompanhados de segurança, para que possam ser
utilizados pela comunidade. As reivindicações
foram anotadas em um relatório que será
considerado na hora da elaboração do projeto.
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Junto com a Universidade Católica de Goiás (UCG),
a Secretaria Municipal de Habitação de Goiânia e o
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e
Humano (Idtech), o Projeto Rondon® Goiás
envolveu-se no ano de 2009 no projeto de
reurbanização das áreas de posse desocupadas por
famílias beneficiadas pelo Programa Municipal de
Habitação A Casa da Gente. O projeto, que deverá
ser executado em 2010, contemplará as Vilas Emílio
Póvoa e Montecelli e o Jardim das Aroeiras, onde
fica situada a área de posse conhecida como
Buracão.

As áreas de proteção ambiental onde as famílias se
amontoavam em condições precárias e sob riscos
de desabamento e alagamento serão recuperadas
e os bairros ganharão até bosques e parques. O
Projeto será financiado com recursos destinados
aos Projetos Prioritários de Investimentos de
intervenção em Favelas – o PPI Favelas.
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Reurbanização de áreas de posse de Goiânia
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Em comemoração aos 42 anos do Projeto
Rondon®, o Projeto Rondon® Goiás idealizou e
colocou em prática no ano de 2009, um projeto
ousado, de resgate da trajetória rondonista no
Estado: o Projeto Rondon® Extra! Por meio de uma
exposição e de um documentário, o Projeto
Rondon® Goiás recontou passo a passo os fatos
que marcaram o movimento desde a sua fundação,
em 1967, até os dias atuais.
O trabalho foi necessário diante da perda de
todos os arquivos da coordenação regional da
Fundação Nacional Projeto Rondon por ocasião de
sua extinção. A Fundação foi desativada em 1989
pelo governo federal durante reforma administrativa para contenção de gastos e os documentos
foram recolhidos pelo Exército Brasileiro.
Para resgatar esta memória, o Projeto
Rondon® Goiás foi a campo em parceria com os
principais veículos de comunicação do Estado, a
Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) e com a
colaboração de ex-rondonistas.
O resultado do trabalho foi apresentado à
sociedade no dia 7 de agosto, na sala 01 do Cine
Lumière, no Shopping Bougainville, um dos mais
tradicionais de Goiânia em uma solenidade em que
foram homenageados com título de sócio honorário do Projeto Rondon® Goiás rondonistas de
destaque e autoridades que colaboraram com o
movimento (ver lista de homenageados).
Estiveram presentes autoridades como o
vice-prefeito de Goiânia e ex-rondonista Paulo
Garcia, a senadora Lúcia Vânia e o prefeito de
Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. O professor
Osvaldo Guimarães, que começou como voluntário
em operações e depois tornou-se seu coordenador
estadual (cargo que só abandonou para assumir a
pró-reitoria de Extensão da UFG), discursou em
nome da diretoria do Projeto Rondon® Goiás. Ele

lembrou algumas obras importantes do movimento, como a construção de 20 casas no Bairro Parque
São João, em Anápolis.
Também discursaram o coronel Sérgio
Mário Pasquali, presidente do Projeto Rondon®
Nacional, e o professor Wolmir Amado, reitor da
Universidade Católica de Goiás, que falou em nome
dos homenageados. Em um discurso emocionante,
o reitor comparou movimento a uma árvore cheia
de fecundidade e de pujança. “O País ganhou muito
com as ações do Projeto Rondon®.”
O professor Edward Madureira que teve
oportunidade de participar em ações do Projeto
Rondon como acadêmico, já no final da década de
80, próximo da extinção da Fundação Nacional,
disse que o título de sócio honorário aumenta a sua
responsabilidade como reitor, de trabalhar pela
perpetuação do movimento.
O presidente do Projeto Rondon® Goiás,
José Cláudio Romero, ressaltou que o Projeto
Rondon® Extra! vem preencher uma lacuna na
memória do movimento e divulgá-lo no meio da
sociedade atual. “Resgatar o passado dará força ao
Projeto Rondon® para que ele possa continuar a
sua obra.”

Esther Oriente
Autora do livro Projeto
Rondon - Integrar para
não entregar, lançado
pela editora kelps

Paulo Garcia
Vice-prefeito de Goiânia
e ex-rondonista

Maria Valadão
Ex-primeira-dama
de Goiás

Cirilo Marcos
Presidente da TV Serra
Dourada e Rádio 99,5 FM

Lúcia Vânia
Senadora

Carlos Henrique
Santillo
Representando o pai,
o ex-governador
Henrique Santillo

Maria Zélia de Souza
Técnica da extinta
Fundação Projeto
Rondon

Maguito Vilela
Prefeito de Aparecida
de Goiânia

Coronel Sérgio
Mário Pasquali
Presidente do Projeto
Rondon® Nacional

Adelvina Maria
dos Santos
Professora da
PUC - Goiás e
ex-rondonista

Rubens Otoni
Deputado federal

Maria do Rosário
Cassimiro
Ex-reitora da
Universidade Federal
de Goiás (UFG)

João Arruda Unes
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O Jornalista representou
o diretor-presidente da
Oganização Jaime Câmara,
Jaime Câmara Júnior

Mauro Miranda
Secretário municipal
de Habitação de Goiânia

Anselmo Pessoa Neto
Pró-reitor de Extensão
e Cultura da Universidade
Federal de Goiás (UFG)
e ex-rondonista

Júlio Nasser
O presidente do Diário
da Manhã representou
o editor-geral do jornal,
Batista Custódio

Edward Madureira
Reitor da Universidade
Federal de Goiás (UFG)

Estanislau Monteiro
Ex-secretário do Projeto
Rondon® Nacional

Roberto Kafouri
Ex-rondonista

Wolmir Amado
Reitor da Pontifícia da
Universidade Católica
de Goiás (PUC - Goiás)

Antônio Caixeta
Um dos ícones do
Projeto Rondon®
em Goiás

Osvaldo Guimarães
Ex-coordenador estadual
da Fundação Nacional
Projeto Rondon®

Projeto Rondon ®

Os homenageados
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Dustran Machado
Diretor da Universo
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Recortes de jornais e fotos recontam história
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A Exposição Projeto Rondon® Extra!, que
ficou em cartaz no Shopping Bougainville, universidades e órgãos públicos (ver cronograma da
itinerância), reúne reproduções de textos, fotos
e reportagens coletadas nos centros de
documentação dos jornais Diário da Manhã e O
POPULAR e da TV Anhanguera. Também foram
pesquisados acervos de bibliotecas e museus das
Universidades Católica e Federal e arquivos
pessoais (de ex-participantes do movimento).
O levantamento que deu origem à mostra
foi realizado pela biblioteconomista e documentarista Adriane Duarte Cordeiro. A montagem
dos painéis ficou a cargo da museóloga Roseli de
Fátima Brito Netto Barreto, doutoranda em
museologia pela Universidade Lusófona de

Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Em uma
linha do tempo, foram destacados os fatos mais
importantes registrados pela imprensa em cada
década.

Cronograma da exposição itinerante
 07 a 16 de agosto - Shopping Bougaiville
 19 a 03 de setembro - Câmpus 2 da Universidade Federal

de Goiás (UFG)



 08 a 11 de setembro - Faculdade de Medicina da UFG

(Câmpus 1)



 14 a 18 de setembro - Universidade Salgado de Oliveira

(Universo)
21 a 23 de setembro - Faculdade de Direito da UFG
(Câmpus 1)
 24 a 28 de setembro - Faculdade de Comunicação da







Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-Goiás
(Câmpus 5 - Jardim Goiás)
28 a 30 de setembro - Prédio da Reitoria da PUC-Goiás
(Área 4)
30 de setembro a 02 de outubro - Prédio da Arquitetura
da PUC-Goiás (Área 3)
05 a 10 de outubro - Prédio da Biblioteca da PUC-Goiás
(Área 1)
07 de dezembro - Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia - Palmas/TO

Ficha Técnica Exposição Projeto Rondon® Extra!

PRESIDENTE: José Cláudio Pereira Caldas Romero
PESQUISA: Biblioteconomista/Documentarista
Adriane Duarte Cordeiro
PROJETO MUSEOGRÁFICO/MONTAGEM: Ms Roseli de
Fátima B. Netto - Museu Antropológico da UFG;
Historiador Gustavo Oliveira; Programadora Visual
MS Rosirene R. dos Santos
APOIO TÉCNICO: Jornalista Isabel Czepak - GO-

APOIO CULTURAL:
Organização Jaime Câmara:
Diretor-presidente Jaime Câmara Júnior
Diário da Manhã: Editor-Geral Batista Custódio
Arquivo Histórico Estadual :
Diretora Maria Carmen Lisita
IPHBC - Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos
do Brasil Central:
Diretor Antônio Cesar C. Pinheiro
Universidade Católica de Goiás (UCC):
Reitor Professor Wolmir Amado
Universidade Federal de Goiás (UFG):
Reitor Professor Edward Madureira
Shopping Bougainville / Cine Lumière
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico
e Humano (IDTECH)
RONDONISTAS: Antônio Caixeta; Osvaldo Moreira
Guimarães; Esther Oriente; Maria Rosário Cassimiro
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00921JP; Designer gráfico Clayton Miranda
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ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS RONDONISTAS DO
ESTADO DE GOIÁS – PROJETO RONDON® GOIÁS
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Produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UCG, sob a coordenação da professora
Consuelo Gobbi, o documentário do Projeto
Rondon Extra! mostrou como o Projeto Rondon
marcou a vida das pessoas que participaram dele. O
filme foi construído a partir de depoimentos dos exrondonistas Osvaldo Guimarães, ex-coordenador
estadual do Projeto Rondon®; Aldevina Maria dos
Santos, professora da UCG; Anselmo Pessoa Neto,
pró-reitor de Extensão da UFG, e Antônio Caixeta,
coordenador do Campus de Picos (PI).
O documentário mostra que, além de
promover a melhoria da qualidade de vida das
comunidades atendidas, o Projeto Rondon®
promoveu a conscientização dos jovens acadêmicos sobre a realidade do País. Décadas depois,
Osvaldo Guimarães não conseguiu conter a emoção
e com voz embargada ao falar sobre a miséria que
encontrou nas operações das quais participou nos
tempos de estudante.
O depoimento da professora Aldevina Maria
dos Santos revelou outro lado do Projeto Rondon®.

Das operações promovidas pelo movimento, que
provocavam o deslocamento de grupos de jovens
para regiões distantes de seus estados de origem,
surgiram vários casamentos. “Se não resultasse
em mais nada além do contato de acadêmicos com
realidades diferentes da sua, o Projeto Rondon® já
valeria a pena”, comentou em seu depoimento o
pró-reitor Anselmo Pessoa.

FICHA TÉCNICA
Documentário A trajetória
rondonista em Goiás
REALIZAÇÃO:
Laboratório de Comunicação Social Campus V/UCG
PROFESSORA ORIENTADORA:
Consuelo Gobbi
COORDENADORA DE JORNALISMO:
Sabrina Moreira
ALUNOS:
Daniel Junqueira; Danyla Ferreira Martins; Laio
Andrade; Larissa Mayara; Letícia Brandão
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