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foramrealizadoscercade1,5milatendimentos.

OProjetoRondon®Goiástambémapoioua
Operação Centro-Nordeste, promovida pelo
MinistériodaDefesasobacoordenaçãodoExército,
erealizouaOperaçãoCerradoLimpo,quecontemplou beneficiários do Programa Municipal de
HabitaçãoACasadaGente,daPrefeituradeGoiânia.

Outrasaçõesimportantesforamacampanha
decombateàtuberculose,emAparecidadeGoiânia,e
oDiadaFamília,atividadequepromoveuaintegração
defamíliasdoResidencialBuenaVista,outroempreendimentohabitacionalparafamíliascarentesdacapital.

Todas as atividades de campo, bem como
projetos desenvolvidos e parcerias institucionais
firmadas em 2010 estão detalhadas nas páginas a
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seguir.Aoprestarmoscontasdotrabalhorealizado,
ficaacertezadequeoProjetoRondon®Goiástem
cumprido o seu papel, de integrar a comunidade
acadêmica goiana à realidade do seu Estado e
promover a conscientização de novas gerações
sobreaimportânciadaconstruçãodeumBrasilmais
igualemaisacessívelatodos.

ProjetoRondon®


Noanode2010oProjetoRondon®Goiás‒
Associação dos Rondonistas do Estado de Goiás
desbravouointeriordoEstadoemduasimportantes
operações.Aprimeiralançouluzsobreodramade
uma comunidade esquecida pelo poder público:
Araras,distritodomunicípiodeFaina,cidadelocalizadaa206quilômetrosdeGoiânia.

Neste povoado minúsculo, onde o tempo
passadevagar,aaçãodoProjetoRondon®Goiásteve
focoprincipalnosportadoresdexerodermapigmentoso,doençagenéticararaqueatinge21habitantes
daregiãoesecaracterizaporprovocarumaexacerbada predisposição ao câncer de pele. No entanto, a
OperaçãoArarastambémbeneficiououtrosmoradores do lugar e de localidades vizinhas, num esforço
conjuntodeinúmerosórgãospúblicosetambémde
entidadesdasociedadecivilorganizada.

Asegunda,OperaçãoPirineusII,queoProjeto
Rondon®Goiásapoiou,deucontinuidadeàparceria
firmadacomaPrefeituradePirenópolisem2009para
levar atendimentos de saúde, jurídicos e outros aos
povoados do município. Apenas de enfermagem

RelatóriodeAtividades2010

OPERAÇÕES

ProjetoRondon®
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O lema do Projeto Rondon® “Integrar para
nãoentregar”ultrapassoufronteirasedeuotomdas
operaçõesem2010,quebuscaramenvolveracadêmicosecomunidadesparaumbemcomum,resultando num misto de amizade e conhecimento. As
parcerias propiciaram experiências em até outros
Estados, como a Operação Senar, que levou os
acadêmicosparacomunidadesruraisemTocantins,
Bahia e Minas Gerais. A Operação Centro-Nordeste
tambémfoideextremaimportância,considerandoa
coordenação do Ministério da Defesa e sua abrangênciaem76municípiosbrasileiros.

A operação de maior destaque foi a Araras,
umainiciativadoProjetoRondon®Goiás,embenefício
de um pequeno povoado no município de Faina,
localizado no Noroeste do Estado, onde um grupo
sofre com uma doença genética rara, xeroderma
pigmentoso.Estudantesdemedicina,enfermageme
odontologiaeinstituiçõesparceirascomooMinistério
Público de Goiás, Senac e Prefeitura Municipal se

uniram numa força-tarefa para a inclusão social
daquela região, especialmente aos portadores da
doençaquepredispõeaocâncerdepele.Jáaoperação
Pirineus II deu continuidade a uma grande ação que
haviasidofeitaem2009empovoadosdePirenópolis.
Acadêmicos de Brasília e de Goiânia das áreas da
saúde,deturismo,dacomunicaçãoedodireito,passaramonzediasemseiscomunidadesdaregião.

OProjetoRondon®Goiásestevetambémno
ResidencialJardinsdoCerradoeMundoNovo,um
bairrodecasaspopularesdestinadasasfamíliasde
baixarendadeGoiânia.AOperaçãoCerradoLimpo
teve como principal objetivo conscientizar os
moradores sobre a necessidade da preservação
ambiental, por meio da coleta seletiva e ainda a
limpezadosquintaisejardinsparaaprevençãoda
dengue.Alémdoladoecológico,aaçãofoivoltada
paraasaúde.Asfamíliastiveramachancedeaferira
pressãoarterial,assistirpalestraseducativasevacinar
seusanimaisdeestimação.

OperaçãoCentro-Nordeste
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Saúde Pública e Enfermagem da Universidade de
Brasília (UnB). Foram realizadas atividades variadas
nasáreasdeEducação,SaúdeeMeioAmbiente.

A proposta, conforme a professora Claci
FátimaWeirich,umadascoordenadorasdaequipe
daUFG,eraformarmultiplicadoresdeinformações
para trabalharem por mudanças que viessem
melhorar a qualidade de vida da população da
cidade. Uma das atividades dos participantes da
OperaçãoCentro-NordesteemIndiarafoiarealizaçãodereuniõescomfuncionáriosdalimpezaurbana
e catadores de materiais recicláveis. Nas reuniões
eles conheceram a realidade do município (que
descarta seus rejeitos em depósito a céu aberto e
sofre com o lixo amontoado por várias áreas da
cidade)ediscutiramsobremanuseioealternativas
paraadestinaçãocorretaereciclagemdolixo.

Também foram realizados, para professores
municipais, cursos de contadores de histórias e
oficinas sobre sexualidade e violência na escola e 7
fabricação de brinquedos artesanais com material
reciclável.Nodia27dejaneiro,foipromovidauma
oficinaparaprofissionaisdeSaúdesobreoPrograma
de Humanização do Sistema Único de Saúde, o
HumanizaSUS,comoobjetivodeestimularaadoção
dapropostanaredemunicipal.Enodia30,osvoluntários participaram junto com a comunidade do
plantiodemilmudasdeárvoresparareflorestamentodeumaáreadevastadadomunicípio.

ProjetoRondon®


Entreosdias22dejaneiroe07defevereiro
estudantesdevárioscursoseinstituiçõessuperioresdeensinodetodooPaís,entreelasaFaculdade
deEnfermagemdaUFG,participaramdaOperação
Centro-Nordeste do Projeto Rondon®, em 18
municípiosgoianos.PromovidapeloMinistérioda
DefesasobacoordenaçãodoExército,aOperação
atingiuaotodo76municípiosbrasileiros.Alémde
Goiás, foram beneficiados os Estados de Alagoas,
BahiaeTocantins.

OProjetoRondon®GoiásapoiouaOperação.
Nodia17dedezembro,aAssociaçãoreuniu-secom
osestudantesdaUFGeforneceuaelesoskitscom
chapéu,camisetaemochila.Duranteoencontro,a
diretoriadaentidadeapresentouovídeoproduzido
emparceriacomaPontifíciaUniversidadeCatólica
de Goiás (PUC-Goiás) para as comemorações do
aniversário de 42 anos da Operação Zero, marco
inicial da trajetória rondonista. O vídeo mostra a
históriadoProjetoRondon®emGoiás,interrompida
em 1989 com a extinção pelo governo federal da
FundaçãoProjetoRondon®esóretomadaem2005,
com a criação da Associação dos Rondonistas do
EstadodeGoiás‒ProjetoRondon®Goiás.

GoiásfoirepresentadonaOperaçãoCentroNordesteporumgrupoformadoporseisacadêmicosedoisprofessores.ElesestiveramemIndiara,a90
quilômetrosdeGoiânia,juntocommaiscincoalunos
dos cursos de Agronomia, Comunicação Social,
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OperaçãoAraras

ProjetoRondon®
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OsimpáticopovoadodeArarasnuncaesteve
tãomovimentadocomonofimdesemanadosdias
27 e 28 de março. Acadêmicos e voluntários do
Projeto Rondon® levaram àquela comunidade do
municípiodeFainaatendimentomédico,odontológico, oficina de inclusão digital e atividades de
esporteelazereorientaçãojurídica.

Forambeneficiadasmaisde750pessoas,na
operação que teve a coordenação do Ministério
PúblicodoEstadodeGoiáseoapoiodaPrefeitura
Municipal e Instituto de Desenvolvimento
TecnológicoeHumano(Idtech),alémdaparticipação de inúmeros parceiros. Acompanhado do
gerente executivo Lúcio Dias Nascimento, o presidente do Projeto Rondon® José Cláudio Romero
estevepresenteàpartidadosrondonistas,naPraça
Universitária,nodia26,evisitouAraras,parasupervisionarostrabalhos,nodia27.


Denominada Operação Araras, a ação teve
foco principal nos portadores de xeroderma pigmentoso, doença genética rara que atinge 21
habitantesdaregião.Elestêmumararasensibilidade
aosoleoscasosdecâncerdepelesãofrequentes.
Emborasejapoucocomumnapopulaçãoemgeral,a
doença é comum em Araras devido ao grande
númerodecasamentosconsanguíneos,quefavoreceramaprevalênciadogenecausador.

Os portadores de Xeroderma têm mais
propensão a desenvolver também o câncer de
língua e boca. Acadêmicos de odontologia da
Universidade Federal de Goiás (UFG), orientados
peloprofessorLucianoAlbertodeCastro,atenderam
16 pacientes com a doença genética e, de fato, a
maioriaapresentoulesõesbucais.Elesforamorientados que o diagnóstico de câncer dependeria de
examescomplementares,comobiopsia.

Novoolhar
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nãoentregar”‒foirepetidodiversasvezesdurantea
OperaçãoAraras.Nãoéatoaqueaintegraçãocoma
comunidadelocalfoiconsideradaoresultadomais
importante pelos 30 rondonistas participantes da
Operação. O estudante de enfermagem Waleson
JonhLaurianodaSilvaficoumuitoentusiasmado.“Sou
umapaixonadopelasaúdepúblicaenuncatinhatido
umaoportunidadecomoesta.Éumaexperiênciaque
vouguardarportodaaminhavida”,revelou.
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FICHA TÉCNICA
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 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.
Resultados: 751 atendimentos de saúde sendo 141 consultas de Clínica Médica; 24 consultas de dermatologia; 47
exames de prevenção de câncer do colo do útero; 3 doses
de vacina; 165 testes de glicemia; 36 consultas e outros
procedimentos odontológicos e 4 curativos.
Outros procedimentos: 750 pessoas atendidas sendo:
palestras – 384; pré-consulta – 224; receitas aviadas – 106;
Aulas de escovação e higiene dental – 36; oficina de
informática - 118; orientações sobre previdência social - 31;
atividades de recreação- 182.

ProjetoRondon®


Chamaraatençãodomundoparaodrama
de portadores do xeroderma pigmentoso foi a
intenção principal da Operação Araras, mas toda a
comunidadedopovoadoemoradoresdeFainae
até de Matrinchã se beneficiaram das ações. O
prefeito de Faina, Cairo Curado, acompanhou,
tambémnodia27,asatividades.Eleressaltouquea
açãotrouxeumgrandebenefícioàpopulaçãoda
região. “É muito gratificante recebê-los aqui. O
Projeto Rondon® nos mostrou uma realidade que
nemagentetinhaconhecimento.”

Durante a Operação Araras foi oficialmente
instaladaaAssociaçãodosPortadoresdeXeroderma
Pigmentoso de Goiás (Apoderma-GO). O Projeto
Rondon®Goiássubsidiouosportadoresefamiliares
sobrepré-requisitoslegaisparaqueelespudessem
constituiraentidade.Deacordocomapresidenteda
Associação, Gleice Francisca Machado, depois da
assistência dos rondonistas, os governos municipal e
estadualpassaram“averopovoadocomoutrosolhos”.

OlemadoProjetoRondon®‒“Integrarpara

OperaçãoCerradoLimpo

ProjetoRondon®
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Filhademãehipertensaediabética,adona
decasaMariaTelesdaSilva,39anos,aproveitoupara
conferircomoandamsuapressãoarterialeseuteor
deaçúcarnosangue.NatáliaGabrieledeOliveira,11
anos,levouseucãozinhoScoobparatomarvacina.
IgorVitóriodosSantosMaia,de9anos,nãoperdeu
umsegundodotempoqueteveparausarocomputador.AntôniaAlvesPereira,assimcomoosmoradores de 1,3 mil casas dos Residenciais Jardins do
Cerrado e Mundo Novo, ganhou saco de lixo e foi
orientadasobrecomorealizaraseparaçãodemateriaisrecicláveisemedidascontraadengue.

Estes são só alguns exemplos de pessoas
beneficiadaspelaOperaçãoCerradoLimpo,realizadanosábado,dia10dejulho,naEscolaMunicipal
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Jornalista Jaime Câmara, no Jardim do Cerrado IV.
Promovida pelo Instituto de Desenvolvimento
TecnológicoeHumano(Idtech)emparceriacomo
Projeto Rondon® e a Secretaria Municipal de
Habitação(Smhab),aoperaçãofacilitouoacessoà
assistênciaàsaúdeparaosmoradoreseàvacinaantirábicaparaosmilharesdeanimaisdeestimaçãodo
residencial; ofereceu oportunidades de lazer;
promoveuainclusãodigitaldascriançaseadolescentes; orientou sobre prevenção de doenças,
entreasquais,adengue,eestimulouacomunidade

apreservaromeioambienteereciclarolixo.

Durante a Operação Cerrado Limpo foram
realizados183testesdeglicemiaeaferidaapressão
arterialde175moradoresdosJardinsdoCerradoe
MundoNovoeatédeoutrosbairros,entreosquais,
ParqueEldoradoOeste,VeraCruzIeII,BairroGoiáe
Vila João Vaz. Nas palestras sobre dislipidemia e
diabetes,foramorientadas39pessoas.Peloestande
comorientaçõessobreocombateàdenguepassaram 110 crianças e adolescentes. A ação contra o
mosquito Aedes Aegypti foi complementada com
visitasdomiciliaresrealizadasem1,3milresidências
emparceriacomosagentesdecombateàdoença
do Departamento de Controle de Zoonoses da
SecretariaMunicipaldeSaúde.

A Operação Cerrado Limpo envolveu a
participaçãode62pessoas.Entreessasestavam16
acadêmicos dos cursos de Medicina, Enfermagem,
B i o l o g i a ,  E d u c a ç ã o  F í s i c a ,  E n g e n h a r i a  d a
C o m p u t a ç ã o ,  R e d e s  e  C o m u n i c a ç ã o
Social/Jornalismo. Também participaram integrantes as equipes do Departamento de Controle de
ZoonosesedaGuardaMunicipal,alémdetécnicos
da Coordenação Técnica, Assessoria de Tecnologia
da Informação, Gerência de Serviço Social e
AssessoriadeComunicaçãodoIdtech.

RelatóriodeAtividades2010
ProjetoRondon®
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FICHA TÉCNICA
Data: 10 de julho de 2010
Comunidade atendida: Moradores dos Jardins do Cerrado
e Mundo Novo, em Goiânia.
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos, idosos e
mulheres.
Realização: Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e
Humano (Idtech) e Associação dos Rondonistas do Estado
de Goiás e Associação dos Rondonistas do Distrito Federal
(Projeto Rondon).
Apoio: Prefeitura de Goiânia/Secretaria Municipal de
Habitação (Smhab).
Parcerias: Universidade Salgado Oliveira (Universo).
Cursos Envolvidos: Medicina, Enfermagem, Biologia,

Educação Física, Engenharia da Computação, Redes e
Comunicação Social/Jornalismo.
Serviços oferecidos: Teste de Glicemia; aferição da pressão
arterial; combate à dengue - orientações / estande;
palestras; iniciação à Informática; vacinação animal; visitas
domiciliares/meio ambiente; distribuição de pipocas;
distribuição de algodão doce; recreação.
Resultados: 358 atendimentos de saúde, sendo 183 testes
de glicemia e 175 aferições de pressão arterial.
Outros procedimentos: Orientação sobre combate à
dengue – 110 pessoas; palestras – 39 participantes;
iniciação à Informática – 126 crianças e adolescentes;
vacinação animal – 304 cães e gatos; visitas domiciliares/meio ambiente – 1.300; distribuição de pipocas – 1.000
unidades; distribuição de algodão doce – 1.000 unidades;
recreação – 200 crianças atendidas.
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OperaçãoPirineusII

Acadêmicos de Direito, Enfermagem,
Jornalismo, Zootecnia, Medicina Veterinária e
Turismo da Escola Superior de Ciências da Saúde
(ESCS-DF), das Faculdades Integradas do Distrito
Federal (UPIS -DF) e da Faculdade Araguaia, de
Goiâniaestiveramde13a24dejulhoemPirenópolis,
a107quilômetrosdeGoiânia,atendendoacomunidadedeseispovoadosdomunicípio.Elesparticiparam da segunda etapa da Operação Pirineus, que
teveinícioemjaneirode2009.AoperaçãofoipromovidapeloProjetoRondon®NacionaledeGoiás,em
parceriacomaprefeituralocal.


Achegadadosrondonistasagitouacidade
decasarõeshistóricosepaisagembucólicalocalizadanaregiãocentro-oestedoEstado.Osestudantes
seacomodaramemumaPousadanaregiãocentral
da cidade e participaram de uma confraternização
noRestaurantedoTilapa.Ostrabalhosforamabertos
comumareuniãodosvoluntáriosecoordenadores.
DeacordocomGilwanAmaranteCampos,conselheirodoProjetoRondon®Nacionalecoordenadorda
Operação Pirineus II, foi importante a vivência e
aprendizado que os voluntários adquiriram. “Eles
vivenciaramarealidadedoPaís”,ressaltou.

ProjetoRondon®
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CAPELA

Oprimeiropovoadovisitadopelosrondonistas,nodia14dejulho,foiCapela.Apesardasdificuldadesenfrentadasporalgunsmoradores,ocenário
encontradopelosrondonistasfoiacolhedor.Foram
formadas equipes para visitas domiciliares. Neste
tipodeatendimento,osvoluntáriossaemdecasaem
casaprestandoalgunsatendimentoseconvidando
cadamoradorairaopostodoProjetoRondon®onde
sãooferecidaspalestraseoutrasatividades.

Os estudantes de Enfermagem Suzana

GonçalveseEstevãodeSouza,acompanhadosda
professora Maria da Graça Camargo, visitaram
Sebastiana Pereira Rosa, 60 anos, aposentada por
invalidez.Oatendimentonãopôdeserrealizadono
posto de Saúde local por impossibilidade de
locomoçãodaaposentada.Sebastianatemluxação
dequadrilcausadoporosteoporoseesofredores
constantes. Foram realizados os procedimentos
básicos,taiscomoamediçãodepressãoarteriale
testedeglicemia.


Goianópolis, popularmente conhecida como
Malhador,foiosegundopovoadoqueosrondonistas
da Operação Pirineus II visitaram. Com aproximadamente1,2milhabitantes,opovoadoestálocalizadoa
40 km de Pirenópolis. Os moradores aguardavam
ansiosos para receberem atendimento no posto de
saúdelocal.Osestudantesdeenfermagemrealizaram
vacinação, palestras de prevenção e promoção da 13
ProjetoRondon®


Goianópolis, popularmente conhecida como
Malhador,foiosegundopovoadoqueosrondonistas
da Operação Pirineus II visitaram. Com aproximadamente1,2milhabitantes,opovoadoestálocalizadoa40
kmdePirenópolis.Osmoradoresaguardavamansiosos
parareceberematendimentonopostodesaúdelocal.
Os estudantes de enfermagem realizaram vacinação,
palestrasdeprevençãoepromoçãodasaúde,orientaçõessobrehipertensão,saúdedacriançaedamulhere
atenderamàsdemandasespontânea.

OsestudantesdeDireitoderaminformações
quanto ao registro de nascimento, Lei Maria da
Penhaedireitosbásicosdocidadão.Osacadêmicos
deTurismo,Veterinária,DireitoeZootecnia,realizaram uma pesquisa qualitativa com os moradores
para conhecer seus hábitos alimentares e dados
sócio-culturaisdopovoado.

No povoado, os rondonistas atenderam
JovitaMariadeJesus,de106anos,econstataramque
suasaúdeeratãoboaquantoadeumajovem.Além
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MALHADOR

LAGOLÂNDIA

EmLagolândia,principalmentemulherese
criançasatenderamoconvitedoProjetoRondon®.
Para as crianças, foi oferecida uma programação
especial: uma oficina de desenho e pintura.
Enquanto os adultos recebiam atendimento no
postodesaúde,acriançadasedivertiapintandoo
rostoecolorindodesenhos.Pararepassarconhecimentosbásicos,osestudantesdeenfermagem,
veterináriaeturismo,ministraramdinâmicas.Eles
aprenderamcomoescovarosdentescorretamente,tomarbanho,cuidardosanimaisdeestimação
epreservaranatureza.

Situadoa37kmdePirenópolis,Lagolândia
temaproximadamente500habitantes.Ocenário
é composto pela paisagem bucólica das casas
interioranas. Os costumes religiosos e curiosidades do lugar despertam a atenção dos turistas,
que vêm de longe para participar da Festa em
homenagemaoDivinoPaiEterno,aSãoBenedito

e a Nossa Senhora do Rosário, conhecida como
Festa do Doce, que ocorre sempre na terceira
semanadejulho.Outrahistóriaqueestáatreladaa
Lagolândia é a de Benedita Cipriano Gomes, a
Santa Dica. Reconhecida pelo seu espírito de
liderança, ela era famosa por realizar curas e dar
orientaçõesespirituaisparaaspessoas.

BOMJESUS

ProjetoRondon®
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Um dos serviços oferecidos pela Operação
Pirineus II bastante procurado em Bom Jesus foi a
assessoriajurídica.MauraTelesdeOliveiraSantos,36
anos,procurouorientaçãosobreaLei11340/06,aLei
MariadaPenha,quepropõemedidassobreaviolênciadomésticaefamiliarcontraamulher.

Porsernegra,Mauradizquejásofreudiscriminação racial. Em um caso, ela procurou seus
direitoseabriuocorrênciacontraoautordaagressão. O que impressionou a estudante de Direito
Renata Severiano Montenegro, rondonista que
realizouoatendimento,foiqueapesardenãoter
concluídooensinofundamental,Maurademonstra
interesseementenderasleis.“Elasabealgumasleis
decoradaseascompreende.”
14 
ElatinhaemcasaaConstituiçãoBrasileirae
Estatuto da Criança e do Adolescente. Confessou
quetambémjáleuoEstatutodaIdosoesemprevê

SANTOANTÔNIO

OprefeitodePirenópolisNivaldoAntôniode
Melo e o secretário municipal da Saúde, Hirsham
Mohamad Hamida, acompanharam os rondonistas
no povoado Santo Antônio, última comunidade
visitada pela Operação. O prefeito indicou ganhos
para os povoados e disse que ele também já foi
beneficiadopeloRondon®.Porissosempreincentivouessetipodeiniciativanomunicípio.

Comoospovoadossórecebiamvisitamédica
umavezaomês,oprefeitoressaltouaimportânciada
participação da equipe de enfermagem. O trabalho
dos demais rondonistas também foi parabenizado.
ParaosecretáriodasaúdedePirenópolis,asaçõesdo
projetotiveramimpactopositivoparaapopulação.“O
ProjetoRondonsegueamesmagestãodomunicípio
queéumatendimentohumanizado.Porondepassei
todoselogiaram”,ressaltou.

alguma injustiça está sempre de prontidão para
ajudar.Alutapelaigualdaderacialeorespeitoàs
diferenças culturais são valores que disse ensinar
aosseusfilhos.OProjetoRondonfoielogiadopor
MauraTelesepelosdemaismoradoresdopovoado
Bom Jesus que foram atendidos durante a
OperaçãoPirineusII.

FICHA TÉCNICA
Data: 14 a 23 de julho de 2010
Comunidades atendidas: Povoado de Capela, Povoado
Malhador, Povoado Placa, Povoado Lagolândia, Povoado
Bom Jesus e Povoado Santo Antônio.
Público alvo: Crianças, adolescentes, adultos, idosos e
mulheres.
Realização: Associação dos Rondonistas do Estado de
Goiás e Associação dos Rondonistas do Distrito Federal
(Projeto Rondon).
Apoio: Prefeitura de Pirenópolis.
Parcerias: Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS –
DF), Faculdade Araguaia (GO) e Faculdade UPIS (DF).
Cursos Envolvidos: Direito, Enfermagem, Jornalismo,
Medicina Veterinária, Turismo e Zootecnia.
Serviços oferecidos: Consulta a mulher (pré-natal,
prevenção do colo de útero e mama, climatério, planejamento familiar), consulta a criança, a adultos e idosos,
palestras de prevenção e promoção da saúde, vacinação,
farmácia, oficinas de desenho e pintura para crianças,
visitas domiciliares, teste de glicemia, aferição de pressão
arterial, consultoria jurídica, atendimento veterinário,
atendimento zootécnico e pesquisa sócio-cultural.
Resultados: 1.444 atendimentos de enfermagem; 139
consultas jurídicas; 405 entrevistas para pesquisa de
turismo; 157 residências visitadas para orientações de

zootecnia; 155 animais atendidos (veterinária).
Coordenação operacional: Gilwan Amarante Campos;
Coordenação de logística: Renata Severiano Montenegro.
Colaboradores: Ana Maria de Souza Almeida – Médica
Veterinária residente, Érida Samayda Lobo – Fisioterapeuta,
Marllon Christian de Arruda – Farmacêutico, Darka de Pina
Oliveira – apoio operacional, Leila Akemi Evangelista
Kusano - Enfermeira residente, Maria da Graça Camargo
Neves - professora de Enfermagem, Vanessa Gomes –
Enfermeira residente e Zulmira Maria Barroso Costa –
professora de Enfermagem.
RONDONISTAS: Direito (UPIS - DF): Ana Carolina
Almeida, Matheus Dantas de Farias, Renata Severiano
Montenegro
e Sidney Pereira Freitas - Enfermagem (ESCS – DF): Ana
Luiza Silva Moulaz, Ana Paula da Cunha Panis, Bruna
Marques da Silva Nogueira, Camila Carvalho Lapacinski,
Cindy de Moura Tolentino, Débora Aparecida de Oliveira
Leão, Estevão de Souza Pedro, Gabrielle Boff de Sá, Ivana
Flisiane da R. Carvalho, Junnia Duque Lopes, Karoline Santos
Tammerik, Klarissa de Oliveira Gomes, Landwehrner Lucena
da Silva, Mariana Dantas Brito, Suzana Gonçalves Rodrigues,
Tatiane Boaretto Constâncio, Thaís Fernandes de Oliveira,
Thalita Fernanda Torreão de Melo, Vanessa Campos da Silva Jornalismo (Faculdade Araguaia – GO): Deiga Luane Borges
e Camila Araújo - Medicina Veterinária (UPIS-DF): Guilherme
Reis Blume e Mayara Cauper Novaes - Turismo (UPIS – DF):
Ericksson Andressi de Oliveira e Patrícia Cardoso da Silva Zootecnia (UPIS - DF): Guilherme Miranda Pereira e Leilane
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A comunidade de Placa foi a menor entre
todosospovoadosdePirenópolisvisitadosdurantea
OperaçãoPirineusII.Localizadaa23quilômetrosda
cidade,odistritotêm112habitantes.Praticamente
metade(48,28%)participoudasatividades.

Foram realizados 72 atendimentos de
enfermagem,03orientaçõesjurídicas,22entrevistas
paraapesquisadeturismo;5atendimentosnaárea
dezootecniaeoutros5naáreadeveterinária.Assim
comonosoutrospovoados,apopulaçãoelogiouo
bomatendimentoprestadopelosuniversitários.

RelatóriodeAtividades2010

PLACA

OperaçãoSenar

ProjetoRondon®
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Entreosdias17e31dejulho,acadêmicos
das áreas de saúde, humanas, ciências agrárias e
urbanismovisitaramcomunidadescarentesde10
cidades do Tocantins, Bahia e Minas Gerais. O
evento contou com a participação do Projeto
Rondon®Goiás,quemaisumavezatuouemparceriacomaUPIS‒Faculdadesintegradas.Oobjetivo
daoperaçãofoiatingido.Osacadêmicosvivenciaramarealidadeconcretadonossopaíseutilizaramtodooconhecimentoadquiridonauniversidadeemfavordamelhoriadaqualidadedevida,
alémdecontribuirparaamelhoriadascondições
deensinodasescolasrurais.

Quatroestudantesdaáreadeagronomiada
UPISforamselecionadosparaparticipardoProjeto
16
Senar/Rondon: Guido Lorenzi, Daniel Medeiros,
WaltoiresReisJúniorePedroCésarBirhanCamargo
Nogueira.Elesfizerampartedeumacomitivade219
Nogueira.Elesfizerampartedeumacomitivade219
universitários.Asatividadescomeçaramnodia17de
julho,emBrasília,nasededaConfederaçãoNacional
daAgriculturaePecuáriadoBrasil-CNA,compalestras e orientações iniciais. No dia seguinte à tarde,
cincogruposformadospor40estudantesseguiram

paraosmunicípios,ondeficaramporumasemana.

Para selecionar os municípios beneficiados
pela Operação, foi considerada a pesquisa do
I n s t i t u t o  P a u l o  M o n t e n e g r o  ( I P M ) / I b o p e
Inteligência, encomendada pela CNA, sobre a
s i t u a ç ã o  d a s  e s c o l a s  r u r a i s .  O  Í n d i c e  d e
Desenvolvimento Humano (IDH), que considera
riqueza,educaçãoeexpectativadevidaaonascer,
tambémfoiconsideradoparaaseleção,bemcomoa
adesãodosprefeitosaoprojetoparaapoioeacolhimentoaosuniversitárioseequipesintegrantes.

PARCERIAS

OProjetoRondon®Goiáscontacomaparceria das mais importantes instituições superiores de
ensinodoEstado.Oportunizaratrocadeexperiências entre estudantes e a comunidade é o principal
objetivodasinstituições,quebuscamaformaçãode
profissionaisintegradoscomarealidadebrasileira.

UniversidadeFederaldeGoiás(UFG),Pontifícia
Universidade Católica (PUC-GO), Universidade
SalgadodeOliveira(Universo),CentroUniversitáriode
Goiás (Uni-Anhanguera), Centro Universitário de
Anápolis (UniEvangélica) são as universidades que

oficializaramoconvêniocomoProjetoRondon®em
2009.Em2010,foiavezdaUniversidadeEstadualde
Goiás(UEG)eFaculdadeAraguaiafirmaremaparceria.

UFG

Novasparceriasde2010
UniversidadeEstadualdeGoiás-UEG

Participaram da reunião o presidente do Projeto Rondon® Goiás, José Cláudio
Romero,aprimeiraconselheira,MariaAparecidaSardinha,ogerenteexecutivo,
LúcioDiasNascimentoeopresidentedoConselhoFiscal,AlexsandroJorgeLima.
Adiretoriarondonistaapresentouasatividadesrealizadaspelaassociaçãoeos
detalhesdoacordodecooperaçãotécnicacomuniversidades.OProjetoRondon®
játemestaparceriacomsetefaculdadesgoianas.

RelatóriodeAtividades2010

AUniversidadeEstadualdeGoiás(UEG),compostapor41unidadesuniversitárias,
ondeestudammaisde18milalunos,fechouparceriacomoProjetoRondon®
Goiás.Otrabalhodeintegraçãoentreacadêmicosecomunidadesdesenvolvido
nosúltimoscincoanosdespertouointeressedopró-reitordeExtensãoCulturae
AssuntosEstudantis,JoséCustódioPereiraNeto,quesereuniunodia7dejunho
comosmembrosrondonistas,nocampusdeAnápolis.

FaculdadeAraguaia
OProjetoRondon®Goiásassinouemjulho,acordodecooperaçãoporumperíodode12mesescomaFaculdadeAraguaia,instituiçãodeensinolocalizadana
regiãocentraldeGoiânia,quemantém7cursosdegraduaçãoeofereceainda
pós-graduaçãoemnívelLatoSensueatividadesdeextensão.
OacordofoiassinadopelopresidentedoProjetoRondon®Goiás,JoséCláudio
Pereira Caldas Romero, e pelo professor Arnaldo Cardoso Freire, da Faculdade
Araguaia.Opactoprevêacooperaçãoporpartedasduasinstituiçõesnapromoção de atividades que proporcionem aos universitários o conhecimento da
realidadesocialdascomunidadesatendidaseàpopulação,aoportunidadedese
beneficiardamãodeobraespecializadadosprofessoreseacadêmicosparticipantes.
Porseusprojetosdeextensão,queabrangemváriasáreasdoconhecimento,a
FaculdadeAraguaiatemumrelevantepapelsocialemGoiás.Aparceriacomo
ProjetoRondon®proporcionaumatrocadeexperiênciasimportante,vistoquea
instituiçãodeensinotemumaatuaçãorepresentativaembenefíciodacomunidade. A Faculdade Araguaia oferece cursos de graduação em Administração,
Ciências Biológicas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física,
EngenhariaAmbiental,Jornalismo,PedagogiaePublicidadeePropaganda.

ProjetoRondon®

Deacordocomopró-reitorJoséCustódioNeto,ofatordemaiorimportânciado
ProjetoRondon®Goiáséatrocadeexperiênciasentreosestudantesepovoados
isolados do Estado. Para ele, é importante que os acadêmicos percebam uma
17
realidadediferente,quenãoestátãodistante.Oprofessorficouimpressionado
comoenvolvimentodosrondonistasnasúltimasgrandesoperaçõesregionais.

OUTRASATIVIDADES
Movimentoseenvolvecomlutaem
benefíciodosportadoresdedoençarara

ProjetoRondon®
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OpresidentedoProjetoRondon®Goiás,José
Cláudio Romero, e a conselheira Maria Aparecida
Sardinhaparticiparamnodia9defevereiro,dereunião
convocada pelo coordenador do Centro de Apoio
Operacional do Cidadão do Ministério Público de
Goiás,MarceloCelestinocomoobjetivodeorganizar
uma força-tarefa para o atendimento aos pacientes
portadoresdexerodermapigmentosoquemoramno
distritodeAraras,emFaina.Atendendosolicitaçãodo
promotor, o Projeto Rondon® Goiás realizou um
reconhecimentodeáreanalocalidadeonderesidem
asfamíliasafetadaspeladoença.
18

Orelatóriofoientreguenodia11dejaneiroe
demonstrouascarênciasdasfamílias,tantodoponto
de vista de saúde, quanto social. Com base neste
diagnóstico, o promotor fez a convocação para a
reunião,paradiscutirmedidasquevenhamresguardarosdireitosdessasfamíliasàproteçãodoEstado.


Além dos membros do Projeto Rondon®
Goiás, participaram da reunião, representantes das
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de
G o i â n i a ;  d a s  F a c u l d a d e s  d e  M e d i c i n a  d a
Universidade Federal de Goiás e Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás); da
diretoria do Hospital Geral de Goiânia (HGG) e da
SuperintendênciaLeidedasNevesFerreira(Suleide).

OpromotorMarceloCelestinoanunciouque
intercederia para garantir aos necessitados pensão
especial pelo governo estadual, até como forma de
buscaraadesãodospacientesaoacompanhamentoe
monitoramentodadoença.MarceloCelestinoadiantouaindaqueumprojetodepromoçãodacidadania
seriadesenvolvidonodistritodeAraras,sobcoordenaçãodoMinistérioPúblico,comoapoiodosrondonistas,quemaistardefoidenominadadeOperação
Araras,realizadanomêsseguinte(vejapágina8).

Ocaso


Pacientesportadoresdexerodermapigmentosochegaramnodia3demarçonacapitalparaaprimeiraconsultadotratamentodadoençaconsideradarara,
noHospitalGeraldeGoiânia(HGG).Ostrezemoradores
deAraras,distritodomunicípiodeFaina,foramacompanhados pelo Projeto Rondon®. A dona de casa
CláudiaSebastianaJardimCunha,32anos,ficoualiviada
empoderfazerotratamentodadoençaqueatingesua

RelatóriodeAtividades2010

Portadoresdedoençararativeram
consultaacompanhadanoHGG

mil vezes e teria causado a morte de cerca de 60
pessoas. A desinformação, a falta de acompanhamento médico, de atenção do poder público, e as
dificuldadesfinanceirasqueatingemosportadores
tambémforamabordadas.

Depoisdetomarconhecimentodosfatos,o
coordenador do Centro de Apoio Operacional do
Cidadão,MarceloCelestino,eopromotordeJustiça
da 2ª Promotoria da comarca de Goiás Paulo
HenriqueOtonipassaramaatuarnaquestão.

pele.“Estávamosisolados.Nãotinhanenhumaesperança.Acheiqueiamorreràmínguacomojávialgunstios
morrerem”, declarou. Entre sete irmãos, apenas três
nasceramsaudáveis.“Osolétotalmenteproibidopara
nós”,contou.Cadapacienteteveumaconsultaparticu- 19
larparaaavaliaçãodoestágioemqueseencontraa
doença.Elesforamencaminhadosparaotratamento
dermatológico,oncológicoouambos.
ProjetoRondon®


Asituaçãodosportadoresdadoença“xerodermapigmentoso”veioapúblicoapartirdeuma
sériedereportagensdojornalCorreioBraziliense,no
começodeoutubrode2009.Ojornalnoticiouque
pelomenosduasdezenasdesofriamdeumadoença
rara,ondesoleatéaluzartificialsãocapazesdelhes
provocar tumores. As informações davam conta
tambémqueessaspessoasseriamparentes.

De ordem genética e incurável, a doença
podeaumentaroriscodecâncerem,pelomenos,

CAMPANHAS
Rondonistasparticipamde
campanhacontratuberculose

ProjetoRondon®
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NoDiaNacionaldeCombateàTuberculose,24
de março, a Liga Acadêmica do Pulmão da
UniversidadeFederaldeGoiás(UFG),ProjetoRondon®
Goiás,aSecretariadaSaúdedeAparecidadeGoiâniae
o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e
Humano(Idtech)promoveramumacampanhapara
esclarecer o público e detectar casos da doença
infecciosa.Cercade30pessoasforamencaminhadas
paraexames.Aaçãoocorreuemumatendamontada
naPraçadaMatriz,noCentrodacidade.

Supervisionados pelo professor Marcelo
Rabahi,
da UFG, os acadêmicos voluntários do
20
Projeto Rondon® orientaram a população sobre a

doença. As pessoas que apresentaram sintomas
tiveram seus dados anotados em um formulário,
receberamumrecipienteparaacoletadesecreçãoe
foramencaminhadosaosCaisGaraveloouNovaEra,
paraaentregadomaterialdoexame.

AaposentadaJacideLourdesMeneliestava
comtossehámaisdeummês,alémdefebrebaixa
de vez em quando. “Não acredito que tenha a
doença,maséimportantesaberoqueestáacontecendo”,explicou.Elaficouencantadacomobom
atendimento dos acadêmicos voluntários do
Projeto Rondon®. “Foi ótimo, não poderia ser
melhor”,comentou.

voluntários no evento, entre eles, acadêmicos de
enfermagemdaUniversidadeFederaldeGoiás(UFG)
e Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), para
aferirapressãoefazertestesdeglicemianosmoradores. A funcionária pública Sônia Guimarães da
Silva,porexemplo,éhipertensaenãoprecisouiraté
a farmácia conferir como estava a saúde. Segundo
ela, o atendimento dos universitários foi muito
especial. Eles também promoveram uma palestra
sobreComoCuidarBemdoSeuCoração.
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Cercade300paisealunosdaEscolaBuena
VistaIVnodia25desetembro,doDiadaFamília,
eventopromovidopelassecretariasmunicipaisde
Educação,SaúdeeHabitação,emparceriacomo
ProjetoRondon®eInstitutodeDesenvolvimento
Tecnológico e Humano (Idtech). As crianças
fizeram apresentações de música e teatro, se
divertiramcombrincadeirasjuntocomospaise
aindacuidaramdasaúde.

OProjetoRondon®estevecomcercade20
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Dia da Família leva saúde e
diversãoacomunidadecarente

PROJETOS
Projetosdeparquesprevêem
teatroeacademiasaoarlivre

ProjetoRondon®
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AlunoseprofessoresdaPUC-Goiásapresentaramnodia03demarço,trabalhosdesenvolvidosem
parceriacomoProjetoRondon®GoiásePrefeiturade
Goiânia para reurbanização de áreas desocupadas
pelo Programa Municipal de Habitação A Casa da
Gente.Ostrêsprojetos,queserãoexecutadosnaVila
Montecelli, no Jardim das Aroeiras e na Vila Emílio
Povoa,prometemrevolucionaroconceitodeparques
em Goiânia. O secretário municipal de Habitação,
MauroMiranda,estevepresenteeelogiouotrabalho.

Elaboradas por alunos dos cursos de
ArquiteturaeGestãoAmbientalsobasupervisãoda
22
Oficina de Planejamento Urbano e Ambiental
(OPUA),doInstitutodoTrópicoSubúmido(ITS)edo
Projeto Rondon® Goiás, as propostas prevêem
equipamentos inéditos. Incluem teatro de arena e
academiadeginásticaaoarlivre,alémdeprocurarem respeitar o ambiente social e os hábitos das
comunidades em que serão implantados. Na Vila
Emílio Povoa, por exemplo, os caminhos utilizados
pelos moradores para voltar para casa de bicicleta
forampreservados.

PromovidapelaOPUAeoITS,aapresentação
feita pelos alunos também foi prestigiada por
técnicosdaPrefeituradeGoiâniaepeladiretoriado

Projeto Rondon® Goiás, representado pelo seu
presidente, José Cláudio Romero, seu vicepresidente, Daniel Régis Ribeiro, o conselheiro
AlexsandroJorgeLimaeoconsultoradministrativo
LúcioDiasNascimento.

Em estudo desde setembro de 2009, os
projetos têm como orientadores o geólogo Alan
Kardec de Oliveira, do ITS; a arquiteta Isabel Barêa
Pastore, da Opua; o engenheiro civil Edson Nishi, da
PUC-Goiás, da arquiteta Deise Regina C. Pereira, da
Smhab,edovice-presidentedoProjetoRondon®Goiás,
DanielRegisRibeiro,queéengenheiroambiental.

RondonExtra!

Aproveitandooclimacriadopelaapresentaçãodosprojetos,foimontadanohalldoprédioda
FaculdadedearquiteturadaPUC-GoiásaExposição
Rondon® Extra! A mostra, que foi elaborada em
comemoração aos 42 anos do Projeto Rondon é
compostapor20painéisquereúnemreproduções
de fotos e reportagens coletadas nos centros de
documentação dos jornais Diário da Manhã, O
PopularedaTVAnhanguera.Amostracontapassoa
passoosfatosquemarcaramomovimentodesdea
suafundaçãoem1967.

Associação dos Rondonistas
do Estado de Goiás
RuaCarlosChagasN.º186Qd.06Lt.30,Sala01,pavimentosuperior,Setor
Serrinha-Goiânia(GO)-CEP:74835-020-Fone/Fax:(62)3275-4261

