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raios ultravioletas e predispõe ao câncer de pele. O
movimento foi homenageado pela Associação dos
Portadores de Xeroderma Pigmentoso, por ter
promovido a primeira mobilização efetiva das
instituições públicas e civis em favor dos portadores,
a Operação Araras.
Outras ações importantes foram as campanhas de combate à tuberculose, ao tabagismo e à
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), realizadas em Aparecida de Goiânia. O movimento também marcou presença no Projeto Limpa Brasil, que
mobilizou Goiânia pelo descarte correto de lixo e a
adesão à coleta seletiva.
Por fim, o ano de 2011 ficará marcado como o
ano do resgate de uma das mais importantes parcerias
para o Projeto Rondon® Goiás: a parceria com a
Universidade Federal de Goiás (UFG).
Apresentamos, nas páginas a seguir, todo o
trabalho realizado em favor de algumas das comunidades mais penalizadas de nosso Estado. Seja pela
carência social, seja pelo estigma, o preconceito.
Estamos certos de que neste ano de 2011 cumprimos a missão de promover a inclusão de quem mais
necessita.
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A preocupação ambiental foi o foco das
Operações realizadas pelo Projeto Rondon® Goiás –
Associação dos Rondonistas do Estado de Goiás no
ano de 2011. Em fevereiro, o movimento realizou, em
um único dia, com a cooperação de órgãos da
Prefeitura de Goiânia, a arborização de um bairro
inteiro, o Residencial Buena Vista.
No bairro, que abriga famílias removidas de
áreas de posse e risco, foi implantada a coleta seletiva. A
operação levou mais consciência ambiental aos moradores e melhorou a qualidade de vida da comunidade.
Mas a ação mais representativa foi a
Operação Abadia de Goiás, que contribuiu para
mudar o curso da história de um município inteiro.
Juntamente com outras ações organizadas pela
sociedade civil, Estado e prefeitura, a Operação
contribuiu para evitar que Abadia de Goiás, onde já
estão os rejeitos do acidente com o Césio 137, fosse
transformada em sede de um depósito radioativo
para o País.
Em 2011, o Projeto Rondon® Goiás obteve
reconhecimento pelo seu trabalho em defesa dos
portadores de xeroderma pigmentoso, anomalia
genética que provoca uma hipersensibilidade aos
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Duas grandes operações marcaram a atuação do Projeto Rondon® Goiás em 2011. A Operação
Abadia de Goiás teve repercussão nacional e culminou, juntamente com outras ações orquestradas
pela sociedade civil e pelo poder público estadual e
municipal, em mudança no plano nacional para o
gerenciamento de rejeitos radioativos. Abadia de
Goiás, localizada a 24 quilômetros de Goiânia, onde se
encontra o material contaminado com o acidente do
Césio 137 ocorrido em 1987, corria o risco de ser transformada em depósito de rejeitos radioativos para o País.
Graças à mobilização da população, da
sociedade civil organizada e das autoridades constituídas no Estado, a União desistiu de mandar o
material para Goiás. O local do depósito será escolhi-

do por meio de licitação pública e ficará no Rio de
Janeiro, São Paulo ou Minas Gerais. Goiás disse não
ao lixo radioativo e, com o importante apoio do
Projeto Rondon® e de outros movimentos, o governo
federal atendeu.
A outra operação realizada pelo Projeto
Rondon® Goiás em 2011 foi a Operação Buena Vista,
que em uma só dia, resultou na arborização completa do bairro de mesmo nome. Construído pela
Prefeitura de Goiânia e o governo federal, o residencial abriga famílias que foram removidas de áreas de
posse, risco ou preservação ambiental. Essa operação prestou uma enorme contribuição, pois além de
transformar a paisagem do setor, ensinou a população a preservar o meio ambiente.

Outro grande feito da Operação, na opinião
do presidente do Projeto Rondon® Goiás, foi ter
contribuído para que a atual geração de universitários experimentasse uma aproximação maior com a
triste experiência do acidente com o Césio 137,
vivenciada pelo povo goiano. “A maior parte dos
participantes da Operação ainda nem tinha nascido
quando ocorreu o acidente com o césio 137, em 1987.”
De acordo com o anunciado pelo Centro
Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste
(CRCN-CO), o local do depósito de rejeitos radioativos será escolhido por meio de licitação pública e
ficará no Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas Gerais.
Dessa forma, os municípios interessados poderão se
candidatar para receber as medidas compensatórias
que serão ofertadas em edital.
A proposta é que seja escolhido um município mais próximo das usinas de Angra dos Reis. O
prazo para a seleção é até o início do funcionamento
da Usina Nuclear Angra 3, no litoral fluminense, que
deve entrar em operação em 2018. A data foi
estabelecida em março de 2009 pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) no licenciamento para
a construção de Angra 3.
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Em 2011, com a força de sua mobilização, o
Projeto Rondon® Goiás ajudou a mudar o curso da
história de um município goiano. Por meio da
Operação Abadia de Goiás, que incluiu um protesto
virtual e uma ação real – realizada entre os dias 15 e
17 de julho – o movimento ajudou a reverter a
intenção de levar, para o município de mesmo nome,
a sede de um depósito para o lixo de todas as usinas
nucleares do País. A ideia, defendida pelo governo
federal sob o argumento de Abadia já abrigar os
rejeitos do acidente com o Césio 137, foi descartada
três dias após a ação, promovida em conjunto com a
Prefeitura e outros parceiros.
Sob o título GOIASDIZNÃO, o manifesto
virtual foi divulgado por meio das redes sociais
Twitter e Facebook e resultou na coleta de mais de
2,8 mil assinaturas. O número foi atingido com uma
rapidez recorde (quinze dias) e as assinaturas içaram
a petição à terceira posição no ranking das mais
populares, fato que repercutiu inclusive no
Congresso Nacional, em Brasília.
Com mais de 5 mil atendimentos realizados e
mais de mil participantes nos shows promovidos, a
Operação Abadia de Goiás foi a maior e mais cidadã
de todas as ações já promovidas na história do
município. Contemplou as áreas da saúde, administrativa e jurídica, além de atividades de esporte, lazer
e beleza. Envolveu o trabalho de mais de 70 voluntários, 50 deles universitários de 10 instituições de
ensino superior, órgãos públicos federais e estaduais
e instituições da sociedade civil organizada.
“O Projeto Rondon® Goiás orgulha-se de ter
amplificado a voz dos goianos contra a proposta do
governo federal, de transformar Goiás em sede de
um depósito de lixo nuclear para o País”, avaliou o
presidente do Projeto Rondon® Goiás, José Cláudio
Romero. “Consideramos plenamente atingido o
objetivo proposto, de contribuir para afastar da
população daquela cidade, a ameaça de uma medida que reavivaria o estigma que ainda penaliza o
povo abadiense.”
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Operação Abadia de Goiás ajuda
a evitar a vinda de lixo radiotivo

FICHA TÉCNICA
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Coordenação: Alexsandro Jorge Lima – Gerente de
Planejamento e Operações

Projeto Rondon ®

8

Realização: Associação dos Rondonistas do Estado de
Goiás - Projeto Rondon® Goiás e Prefeitura Municipal de
Abadia de Goiás
Coordenação: Associação dos Rondonistas do Estado
de Goiás - Projeto Rondon® Goiás
Apoio: Governo de Goiás (Vapt Vupt), Prefeitura de
Aparecida de Goiânia, Prefeitura de Trindade, Prefeitura
de Abadia de Goiás, Hospital de Olhos de Aparecida de
Goiânia, Instituto Embelleze, Prefeitura de Nova Veneza,
Sociedade Brasileira de Mastologia, Liga da Mama e Liga
do Pulmão/UFG.
Parcerias: Faculdade Alves Faria (ALFA), Faculdade
Estácio de Sá, Faculdade Araguaia, Faculdade Padrão,
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás),
Universidade Federal de Goiás (UFG), Uni-Anhanguera,
Uni-Evangélica e Universidade Salgado de Oliveira
(Universo).
Colaboradores: Maria de Fátima Uchoua (Médica);
Roberta Rodrigues Monteiro Gama (Médica); Fernanda
Leão (Médica); Jeislie Caroline (Odontóloga); Braulio
Reis (Odontólogo); Letícia Letiere (Odontóloga).
Suporte operacional: Janaína da Cunha Freitas (Área
Técnica/Saúde); Renato Vieira Guimarães (Apoio
Operacional); Cristina Manicardi (Apoio Operacional);
Tatiane Lemes Moreira (Apoio Operacional); Antônio
James (Manutenção Predial).
Resultados: Atendimentos realizados - 5.086;
Procedimentos de Saúde - Aferição de PA - 175;
Glicemia - 179; Oftalmologia - 342 ; Odontologia – 212;
Odontologia (distribuição de kits de escovação) – 900;
Citologia - 17; Atendimentos médicos – 110; Vacinação
– 20; Farmácia – 36. Outras atividades - Reciclagem e
pintura - 21; Palestras – 315; Lazer e Esporte (Brinque-

dos, algodão-doce, pipoca) – 1000; Vapt vupt (Emissão
de documentos) – 965; Atendimentos jurídicos – 80;
Corte de cabelo – 450; Projeto Solidariedade.ponto.com
(inclusão digital) – 200; Oficinas – 64.
RONDONISTAS
Medicina: Marcos Vinícius Muniz Lemos Souto (UFG); Mayara
Rios Leite Macedo (UFG); Naiara Jacinto (PUC-Goiás); Fernanda
Karolinne Melchior Silva Pinto (UFG); Priscila Trevisan Ruwer
(UFG); Luana Maria Rabelo (UFG).
Liga da Mama: Robson Luís da Silva Júnior (UFG); Leonardo
Ribeiro Soares (UFG); Victor Caponi Borba (UFG); Aline Pereira
da Silva (UFG); Patrícia Rigoni Dantas (UFG); Gabriela da Rocha
Morais Abrão (UFG); Brunella Mendonça Chinen (UFG);
Odontologia: Nathália Caroline de Souza Lima (UFG);
Donizete de Castro e Silva (UFG); Dayane de Almeida Brandão
(UFG); Bruna dos Santos (UFG); Diego Vinícius Gonçalves
Santana (UFG); Hugo Marciano de Melo (UFG); Samara Carla
Trigueiro Silva (Uni-Evangélica);
Enfermagem: Danielle Munique (PUC-Goiás); Bruna Costa da
Silva (Faculdade Estácio de Sá); Wélica Oliveira Neves (Faculdade Padrão); Lyriane Apolinário de Araújo (UFG); Queren Braga
(UFG); Kássia de Sousa Damacens (Faculdade Padrão); Thays
Angélica de Pinho Santos (UFG);
Ciência Biológicas: Hualisson Henrique Germano (UniAnhanguera);
Engenharia Ambiental: David Roberto Rodrigues Rosa
(Faculdade Araguaia); Agronomia - Murilo dos Santos Cunha
(UFG); Fernando Cunha Freitas (Uni-Anhanguera);
Serviço Social: Bárbara Vieira da Silva (PUC-Goiás); Terezinha
Carvalho Rego (PUC-Goiás); Keillia Maria de Andrade Oliveira
(PUC-Goiás); Daniela de Matos Almeida (PUC-Goiás);
Direito: Marcus Vinícius Lopes (Faculdade Alfa); Brunno
Moreira Brito (PUC-Goiás); Karla Lelles Bertoldo (Universo);
Jornalismo: Catherine Moraes Silva (Faculdade Alfa); Bruna
Vanessa Dantas Ribeiro (Faculdade Alfa).
Descrição da equipe:
12 Acadêmicos de Medicina (sendo 07 deles integrantes da
Liga da Mama da UFG); 07 Acadêmicos de Odontologia; 07
Acadêmicos de Enfermagem; 01 Acadêmico de Ciências
Biológicas; 01 Acadêmico de Engenharia Ambiental; 02
Acadêmicos de Agronomia; 04 Acadêmicos de Serviço Social;
03 Acadêmicos de Direito; 02 Acadêmicos de Jornalismo; 03
Professores de Medicina; 04 Profissionais de Saúde; 04
Profissionais para Apoio Técnico-Operacional.

Prefeito diz que ação
promoveu auto-estima
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O prefeito, Valdeci Mendonça declarou, no
encerramento da Operação Abadia de Goiás, que a
parceria realizada com o Projeto Rondon® superou as
expectativas. Segundo ele, foi uma oportunidade
para trazer cidadania e auto-estima para moradores
do município e ainda de cidades vizinhas. “Foram
dois dias maravilhosos, um sucesso, eu espero que
oportunidades assim possam ser repetidas. Me sinto
extremamente satisfeito”.
Ao final de seu discurso, o prefeito homenageou o gerente de planejamento e operações,
Alexsandro Lima, e os rondonistas Dayane de Almeida
Brandão, estudante de Odontologia, e Marcos Cunha,
universitário de Medicina. Os três deixaram de comemorar os seus aniversários em família para trabalhar na
Operação. O prefeito, os secretários e os participantes,
em coro, cantaram parabéns.
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Cidade agradece com
festa de confraternização
Para agradecer a pela Operação Abadia de
Goiás e aos parceiros envolvidos na ação, a administração municipal realizou, no dia seguinte ao término dos
trabalhos, uma festa de confraternização. O Projeto
Rondon® Goiás foi representado pelo seu vicepresidente, Daniel Régis de Oliveira Ribeiro, e pelo seu
gerente de Planejamento e Operações, Alexsandro
Jorge Lima.
“A maior lição deixada pelos rondonistas foi o
carinho com os moradores”, disse na festa de confraternização o prefeito de Abadia, Valdeci Mendonça. As
autoridades locais que usaram a palavra durante o
evento afirmaram que a aprovação da Operação por
parte da população foi geral. Todos os que discursaram afiançaram que as pessoas que passaram por lá,
disseram ter sido muito bem atendidas, independente
de terem conseguido os serviços que procuraram.
“O prefeito inclusive pediu, em seu discurso,
que os colaboradores da prefeitura sigam o exemplo

dos universitários e voluntários do Projeto Rondon®
no cotidiano da prefeitura, ao atender a população”,
disse Alexsandro Jorge Lima. “O prefeito quer, nos
atendimentos, não só qualidade, mas também
atenção e carinho.”

Autoridades marcam presença
em solenidade de abertura

Projeto Rondon ®
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A solenidade de abertura da Operação
Abadia de Goiás, realizada na manhã de sábado, 16
de julho, foi um ato político que contou com a
presença de autoridades de todas as instâncias de
poder, local, estadual e federal. O Projeto Rondon® foi
representado pelo seu presidente no Brasil, Sérgio
Mário Pasquali, e em Goiás, José Cláudio Romero.
Estiveram presentes, o deputado federal Jorge
Pinheiro, o desembargador Paulo Teles, deputado
estadual Daniel Vilela e o ex-prefeito de Senador
Canedo, Vanderlan Cardoso. Eles foram recepcionados pelos represententes do Projeto Rondon® e pelo
prefeito de Abadia, Valdeci Mendonça, e a primeira10 dama, Tânia Patrícia, além de secretários e vereadores do município.
O desembargador e ex-presidente do
Tribunal de Justiça, Paulo Teles, que representou o
Poder Judiciário na solenidade de abertura da
Operação Abadia, disse se sentir feliz por ver a
militância política goiana em alerta sobre o assunto.
“Abadia deve resistir, assim como os 300 de Esparta.
Se o Pará e o Nordeste não aceitaram os rejeitos do

Césio 137, nós dizemos não.”
A Operação Abadia foi elogiada pelo seu
alcance social e por contribuir para a promoção da
cidadania. O então deputado federal Jorge Pinheiro,
que também era membro da Comissão de Meio
Ambiente, anunciou a intenção de realizar uma
audiência pública para debater o assunto de forma
mais intensa e aprofundada. “Temos no Brasil usinas
de primeiro mundo. Se Angra abriga usinas e recebe
royalties por isso, deve então abrigar os próprios
resíduos.”
O deputado estadual Daniel Vilela, representante do município de Abadia de Goiás na Assembleia
Legislativa se mostrou realizado pelo trabalho do
Projeto Rondon®. “Temos no Estado muitos municípios carentes que precisam buscar atendimentos na
Capital por não conseguirem oferecer esses serviços à
população. É gratificante ver iniciativas sérias como o
Projeto Rondon®”. O deputado declarou acreditar que
o lixo não seria trazido para o Estado. “A classe política
está mobilizada contra a proposta.”

Projeto Rondon® Nacional
Prestigiou a Operação
O presidente do Projeto Rondon® Nacional,
Sérgio Mário Pasquali, chegou por volta de 9 horas,
participou da solenidade de abertura da Operação
Abadia e depois supervisionou o trabalho dos
rondonistas. Ele fez questão de falar com os estudantes e trabalhadores que se encontravam atendendo
a comunidade.
Em seu discurso, Pasquali falou sobre a
proporção alcançada pelo Projeto Rondon®. Ele disse
que na ocasião o movimento tinha equipes atuando
no Peru e na Bolívia. “Em 44 anos já trabalhamos com
mais de 700 mil universitários. Viemos para Abadia
com o intuito de somar, em parceria com a prefeitura”.
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como o do biomédico e geneticista, Rafael Souto,
gerente do Centro de Excelência em Ensino,
Pesquisa e Projetos Leide das Neves Ferreira, instituição ligada à Secretaria Estadual de Saúde.
Rafael Souto, que esteve em Abadia de Goiás,
disse que a logística para transportar o lixo nuclear de
outros Estados, a princípio das usinas de Angra, seria 11
complexa e envolveria custos muito altos. “Além
disso, o risco seria real”, assinalou. “Para se ter uma
ideia, a via utilizada deveria ser isolada durante o
transporte”, comentou.
Projeto Rondon ®

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. Cada Estado deve cuidar
dos seus problemas”. O empresário ressaltou a
seriedade e credibilidade do Projeto Rondon®, que é
respeitado no País e no mundo.
O governador do Estado, Marconi Perillo, não
esteve presente, mas enviou representante, Agmar
Ribeiro, ex-prefeito de Rubiataba. Em nome de
Marconi Perillo, ele parabenizou a organização do
evento e disse que o posicionamento do governador
era contrário à vinda do material radioativo. Agmar
Ribeiro declarou que a mão do governo estava
estendida para realizar o que fosse possível e lutar
pela causa que é de todos.
Durante toda a Operação Abadia, o povo e as
autoridades rechaçaram veementemente a vinda do
lixo nuclear para o município. Contra a proposta
foram apresentados inclusive argumentos técnicos,

Protesto virtual teve adesão
maciça de universitários

Projeto Rondon ®
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A comunidade universitária participou
intensamente do protesto virtual GOIASDIZNAO,
cujo manifesto pôde ser acessado por meio do
endereço eletrônico www.projetorondongo.org.br/goiasdiznao. O Projeto Rondon® Goiás
coletou adesões à petição virtual do movimento
durante a abertura do 52º Congresso Nacional da
UNE, que ocorreu em Goiânia de 13 a 17 de julho. A
solenidade foi realizada no Auditório Jaime Câmara,
da Câmara Municipal de Goiânia.
No hall do auditório, computadores ficaram à
disposição dos participantes da solenidade que, sem
distinção de Estado de origem, fizeram questão de
12 aderir ao protesto contra a transformação de Goiás
em sede do depósito de lixo nuclear do Brasil.
Além de marcar presença na abertura do
Congresso da UNE, e na Praça Universitária, nos
demais dias do evento, o Projeto Rondon® fez a
divulgação do movimento GOIASDIZNAO durante a

63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), realizada no Campus
Samambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG).
O manifesto também foi divulgado na
abertura do 2º Encontro Nacional dos Estudantes do
Programa Universidade para Todos (PRÓ-UNI).
Realizado no Centro de Cultura e Convenções, o
encontro teve a participação do ex-presidente Lula.

Governador assinou
petição do manifesto
O governador Marconi Perillo apoiou a causa
do movimento GOIASDIZNAO. O governador foi o
92º a assinar a petição do movimento. Além de
endossar a petição, Marconi Perillo postou mensagens no Twitter indicando o site do movimento e
conclamando os internautas a também aderirem.
O governador, que não pode ir à Operação,
mandou mensagem elogiando a iniciativa. Na
mensagem, ele afirmou ter ''a certeza de que essa
iniciativa contribuirá para ampliar o envolvimento, as
reflexões e a troca de conhecimentos na qualidade
de promover a inclusão social''. Outras autoridades,
como o secretário estadual de Meio Ambiente,

Leonardo Vilela, e o deputado estadual Mauro
Rubem, também assinaram o manifesto.

Cerca de mil assinaturas foram coletadas na
cidade, durante a Operação Abadia de Goiás, em
urnas disponibilizadas pelo Projeto Rondon®. A dona
de casa Sarah da Silva foi uma das moradoras que
declarou sua posição. Ela disse que não acha justo a
cidade passar por isso. O procurador Francisco
Canedo disse que o nome lixo já está umbilicalmente
associado a um trauma. ''Temo que a cidade sofra
com êxodo da população, com desvalorização de
imóveis, com mais preconceito''.
“Abadia não quer esses resíduos e todo o
povo goiano deveria se manifestar contra também.
Pois essa é uma causa de todos nós’’, disse Dária
Alves, secretária municipal de Meio Ambiente, que
fez questão de registrar sua assinatura. Todos os que

participaram tiveram a mesma opinião: a resposta
aos que defendiam a vinda do lixo nuclear para o
município era não.

Casos graves foram
atendidos na Operação
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Entre os 110 pacientes consultados durante a
Operação Abadia de Goiás, os médicos voluntários
atenderam pelo menos dois casos graves, com risco
iminente de morte. Hipertensa e diabética, uma
senhora de 77 anos de idade chegou ao local de
atendimento no sábado, 16 de julho, já muito
debilitada. Ela reclamava estar com os sintomas há
duas semanas.
A médica Fernanda Leão Martins afirmou que
a idosa apresentava quadro grave, com batimento
cardíaco e respiração irregular, pés inchados e
retenção de líquido na região abdominal. “Caso
continuasse sem atendimento, corria risco de ter
uma parada cardiorrespiratória ou um acidente
vascular cerebral (AVC)” explica. Uma ambulância foi
chamada e a idosa, encaminhada para o hospital.
O outro caso foi atendido na manhã de
domingo, 17 de julho. A paciente também diabética
e hipertensa foi procurar atendimento apenas para
fazer exame de rotina. Sua glicose estava quatro
vezes acima do nível saudável.
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Moradores puderam
dizer não nas urnas

A paciente, de 47 anos, afirmou à médica
Roberta Rodrigues Monteiro da Gama, que fazia o
acompanhamento e tinha os remédios em casa, mas
tomava apenas os de hipertensão e não fazia dieta.
Caso continuasse sem tratamento seu quadro
poderia evoluir para insuficiência renal e cegueira,
pois já apresentava comprometimento da visão.

Relatório de Atividades 2011

Casais se inscreveram para
oficializar união na Operação Abadia
A Operação Abadia de Goiás realizou 80
atendimentos jurídicos. O campeão deles foi a
inscrição para o casamento. A cerimônia comunitária
aconteceu no mês de setembro e, à época da ação, já
contava com cerca de 30 casais interessados.
A dona de casa, Sarah da Silva Vidal, 27 anos,
esperava ansiosa o agendamento da cerimônia civil.
Amasiada há mais de 14 anos, Sarah é mãe de três filhos,
mas nunca convenceu o companheiro a oficializar a
união. “Comecei a frenquentar a igreja há um tempo e
quero poder cear e participar mais. Finalmente consegui convencê-lo, ele disse que se é minha vontade, ele

vai aceitar”, sorri. Com os documentos necessários nas
mãos, ela afirmou que ainda não havia escolhido o
vestido, mas disse que isso não era problema.
O advogado e procurador-geral de Abadia,
Francisco Canedo, afirmou que a maioria dos casais que
buscavam oficializar a união já eram casais que moravam juntos há muito tempo, e inclusive já possuíam
filhos. “A ação é importante não só para o casal, mas
também para os filhos, pois legitima a situação deles.” O
profissional, que realizou mais de 80 atendimentos
jurídicos, avaliou a iniciativa como excelente, por
proporcionar interação com a sociedade.

Projeto Rondon ®
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Sensação do dever cumprido na
volta dos rondonistas para casa
Os cerca de 50 acadêmicos que trabalharam
como voluntários na Operação Abadia de Goiás,
voltaram para casa com a sensação do dever cumprido. Para o estudante Davi Roberto Rodrigues Rosa, a
grande vantagem do trabalho foi a prática em sua
área. “Foi muito gratificante. Pude conhecer outra
realidade e trabalhar muito.”
O estudante de medicina Marcos Vinícius
Muniz Lemos Souto encarou a possibilidade de
conviver com uma realidade diferente da encontrada no hospital como a grande vantagem de participar da ação. “Na Operação lidei com a diversidade e o
improviso. Aprendi a me adequar às situações e a
resolver problemas da melhor maneira, com o
material disponível”.
Na opinião do gerente de Planejamento e
Operações do Projeto Rondon® Goiás, Alexsandro
Jorge Lima, a Operação proporcionou aos estudantes conhecimento tanto profissional como pessoal.

“Cada um levou uma mensagem para o seu cotidiano.” A estudante de Enfermagem Lyriane Apolinário
de Araújo revelou a sua. “Não é só ganhar dinheiro, é
também ajudar os outros com as ferramentas que eu
tenho”, declara.

como geógrafo estava bem informado sobre o acidente, opinou que a vinda de mais lixo radioativo diminuiria
a qualidade de vida dos moradores de Abadia de Goiás.
“Não existe uma forma segura de transporte e de
armazenamento desse lixo, sem contar que isso poderá
15
acirrar o preconceito sofrido pelos moradores da
cidade, que ainda é bastante forte.”
Projeto Rondon ®

Na volta para casa, os estudantes visitaram o
depósito de rejeitos do acidente com o Césio 137. Na
visita e durante a Operação, puderam também se
informar melhor sobre o episódio e o que ele acarretou para Abadia de Goiás e seus habitantes. Marcos
Vinícius Muniz Lemos Souto admitiu que conhecia
pouco sobre o tema. “Eu nem sabia que esses rejeitos
estavam em Abadia de Goiás.”
Mais cientes da situação, os estudantes se
mostraram contrários à vinda de mais lixo nuclear para
Goiás. Marcos disse que não havia um porque de Goiás
receber esse material. “A energia nuclear não vem para
nós, não recebemos nenhum beneficio, só malefícios”.
Lyriane, que antes da operação não sabia da
gravidade caso, encontrou argumentos contrários. “O
lixo do acidente com o Césio 137 ficou em Goiás.
Ninguém quis receber”, disse ela, sem aceitar os
argumentos favoráveis à transformação de Abadia de
Goiás em sede do depósito de lixo nuclear para o País.
Davi Roberto, que graças à sua formação
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Voluntários puderam conhecer
um pouco da história do acidente

Shows levaram mais
de mil pessoas à praça
Os shows promovidos durante a Operação,
na abertura e na noite de sábado, atraíram mais de
mil pessoas. Várias atrações culturais rechearam a
programação, como as duplas Guerreirinho e Zé Jair,
Nenzinho e Jayminho e Yan e Yago, que agradaram
em cheio o público sertanejo.
Tony e Rickson foram além dos modões e
trouxeram um repertório diversificado, que incluiu
até rock. Os dois informaram já ter 8 CDs e 3 DVDs
gravados. Além de música, o espetáculo brindou o
público também com um show de dança.
O grupo X-Power levou ao palco talentos
infantis e adultos. O público se divertiu a valer e
dançou junto com os músicos e bailarinos, numa

confraternização que recarregou as energias dos
voluntários para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho no dia seguinte.

Operação Buena Vista leva mais consciência
ambiental aos moradores do bairro de mesmo nome

Projeto Rondon ®
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No dia 19 de fevereiro, o Residencial Buena
Vista, localizado na região oeste de Goiânia, foi alvo de
Operação realizada pelo Projeto Rondon® Goiás,
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano
(Idtech) e a Prefeitura de Goiânia. A ação culminou no
plantio de 900 árvores e na inserção do bairro no
roteiro do Programa Goiânia Coleta Seletiva.
O objetivo foi despertar a consciência ambiental nos moradores e contribuir para mudar a paisagem
do bairro, construído pela Prefeitura para abrigar
famílias remanescentes de áreas de risco, posse e
preservação. Estiveram envolvidos a Companhia de
Urbanização de Goiânia (Comurg), a Agência
16 Municipal de Meio Ambiente (AMMA) e as Secretarias
de Educação, Saúde e Habitação.
A base da Operação foi o Centro Municipal de
Educação Infantil (Cmei), à Rua João Amorelli,
Residencial Buena Vista I. Após o secretário municipal
de Habitação, Paulo Borges, fazer um discurso de
agradecimento a todos os parceiros na ação, o
gerente de Planejamento e Operações do Projeto
Rondon® Goiás, Alexsandro Lima, deu início aos
trabalhos com o tradicional grito de guerra do

movimento, Integrar para não entregar! Auxiliado
pelas demais autoridades presentes, Paulo Borges
plantou uma árvore na porta da casa de Rosemeire
Martins da Silva.
“Estava esperando essa muda. Até fui ao Cmei
pedir quando anunciaram no carro de som, mas lá
me disseram que vinham aqui plantar. É uma iniciativa muito boa”, comentou Rosemeire, que disse estar
feliz na nova casa. “Agora tenho mais dignidade e
não preciso ter vergonha de dar meu endereço.
Antes era discriminada por isso.”
Mais de 70 agentes ambientais percorreram
cada uma das casas habitadas do bairro, onde foram
plantadas as árvores, para orientar sobre os cuidados
com as mudas e também sobre o acondicionamento
e a separação do lixo reciclável. Entre estes estavam
rondonistas dos cursos de engenharia ambiental da
Faculdade Araguaia e de serviço social da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) e integrantes das equipes da Comurg, da Amma. Agentes
do Departamento de Controle de Zoonoses da
Secretaria de Saúde repassaram informações sobre o
combate à dengue.

famílias beneficiadas com casa própria pelo município, o Idtech colaborou com o trabalho por meio da
equipe de sua Gerência de Serviço Social. Para o
presidente do Projeto Rondon® Goiás, José Cláudio
Romero, a expectativa era de que a Operação Buena
Vista contribuísse para mudar o cenário no
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Residencial. “O bairro é novo e, se os moradores
aderirem às orientações repassadas, poderá ser
modelo em conscientização ambiental.”
Projeto Rondon ®

Em uma tenda montada na calçada pela
Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e
dentro do Cmei, foram realizadas oficinas para
confecção de bolsas de lona de banner e móveis de
garrafas PET. Coordenaram os cursos os instrutores
Cida Tertuliana (Comurg) e Marco Antônio Marques
(profissional contratado pelo Idtech). A dona de casa
Natalia de Maria Santos Ramos, 41 anos, se interessou
em participar de olho numa fonte de renda. Ela teve
de abandonar o emprego de costureira e viu na
confecção das sacolas uma oportunidade de ganhar
um dinheiro extra. “Posso trabalhar em casa.”
O Buena Vista era o único setor da Capital que
ainda não estava inserido no roteiro do Programa
Goiânia Coleta Seletiva. A partir da Operação, um
caminhão passou a circular pelas ruas do bairro todos
os sábados. Para sensibilizar os moradores a fazer o
acondicionamento correto do resíduo, foram
distribuídos pelos agentes mil sacos de lixo.
Responsável pela execução do Projeto de
Trabalho Técnico Social (PTTS), que visa à inclusão de
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Oficina de artesanato
com materiais recicláveis

FICHA TÉCNICA
Coordenação: Alexsandro Jorge Lima – Gerente de
Planejamento e Operações.
Realização: Associação dos Rondonistas do Estado de
Goiás - Projeto Rondon® Goiás, Prefeitura de Goiânia e
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano
(Idtech).
Coordenação: Associação dos Rondonistas do Estado
de Goiás - Projeto Rondon® Goiás.
Apoio: Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma);
Secretarias Municipal de Educação (SME), Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Habitação
(Smhab).
Parcerias: Faculdade Araguaia e Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (PUC-Goiás)
Suporte operacional: Daniel Régis de Oliveira Ribeiro;
Maria Aparecida de Couto Toledo Sardinha; Michele
Almeida Generoso; Marcus Vinicius Lopes; Tatiane

Lemes Moreira; Robson Alves dos Santos;
Resultados: Atendimentos realizados – 2.928; Visitas
domiciliares - 900; Plantio de mudas - 900; Oficinas de
reciclagem - 28; Gincana ambiental (crianças e adolescentes) - 32; Palestras - 42; Concurso de frases e desenhos – 26 ; Sacos de lixo distribuídos - 1.000.
RONDONISTAS: Engenharia Ambiental (Faculdade
Araguaia) - Bruno Carvalho F. Pereira; David Roberto
Rodrigues Rosa; Edson Agra de Lima; Felipe Agra de
Lima; Jessica Fernanda Pereira Viana; José Maria das
Chagas; Sandra Maria Silva Noca; Grimaldino dos Santos;
Sinval Evangelista de Oliveira. Serviço Social (PUC-GO) Bárbara Vieira da Silva; Daliane Alves Amorim; Keillia
Maria De Andrade Oliveira; Marileide de Miranda
Campos; Terezinha Carvalho do Rego; Valéria Alvim
Alves.
Descrição da equipe: 09 Acadêmicos de Engenharia
ambiental e 06 Acadêmicos de Serviço Social

Atividades motivaram
as crianças e os adultos

Projeto Rondon ®
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Durante todo o dia, várias atividades foram
desenvolvidas no Cmei para mobilizar os moradores.
Pela manhã, foram entregues certificados aos
multiplicadores mirins, alunos da Escola Municipal
Residencial Buena Vista, que se dispuseram a trabalhar como voluntários na divulgação de informações
sobre a preservação do meio ambiente.
Também foi realizado um concurso de frases
e desenhos em que saíram vencedoras as alunas
Anne Karine dos Santos Oliveira, 12 anos, Thays
Gabriela Araújo, 13 anos, e Kananda da Silva Vieira,
também de 13 anos. Kananda, que levou medalha de
ouro, assim como as demais ganhadoras, recebeu de
18 presente um jogo educativo.
Ela desenhou o planeta terra dividido em
duas partes: de um lado, retratou a devastação de

Estudantes disseram
ter gostado da experiência
A estudante Daliane Alves Amorim, 23 anos,
estudante do primeiro ano do curso de Serviço Social
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGO), considerou sua primeira experiência como
rondonista muito válida. “Nunca havia saído para
campo. Incrível como nos deparamos com realidades diferentes em um mesmo bairro”, disse.
Keillia Maria Oliveira, 33, também do mesmo
curso, avaliou a ação como positiva. “Quando informamos pessoalmente os cuidados com o meio
ambiente, de porta em porta, os moradores passam a
dar mais importância para o assunto e se sentem
mais importantes também”, explicou. As acadêmicas
elogiaram o trabalho social desenvolvido nos bairros.

árvores. Do outro, a preservação. No limite, dois
homens, um com uma pá e adubo e o outro, com
uma moto-serra. “A atitude é que faz a diferença. A
gente pode preservar ou devastar.”

Projeto Rondon® Goiás participa do
Limpa Brasil Goiânia com 50 voluntários
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Shopping, que já faz a coleta seletiva diariamente,
mostrou que estabelecimentos comerciais também
podem e devem adotar práticas de sustentabilidade.
O centro de compras depositou o lixo nos sacos do
Limpa Brasil e entregou aos voluntários. Empório
Casarão, Shopping Buena Vista, entre outros também participaram do movimento.
Segundo o presidente do Projeto Rondon®
Goiás, José Cláudio Romero, a participação dos
universitários neste movimento internacional
mostra o engajamento da nova geração nas causas
ambientais e a certeza de que as próximas já terão a
consciência da sustentabilidade desde o berço. O
presidente destacou ainda que o Parque Vaca Brava
foi escolhido para a instalação do ecoponto por uma
questão estratégica. “Por consumir mais, pessoas de
nível aquisitivo mais alto produzem mais lixo.
Portanto, é de extrema importância o engajamento
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desta classe”, explicou.
Empresas de publicidade doaram banners
para a confecção de bolsas ecológicas. A oficina
gratuita mostrou como é simples fazer uma “ecobag”, que pode ser utilizada principalmente para
levar as compras do supermercado, reduzindo o
consumo de sacolas plásticas. Um grupo de moradoras do Residencial Orlando de Morais, localizado na
região norte da cidade, participaram da oficina.
Projeto Rondon ®

Voluntários do Projeto Rondon® Goiás se
uniram aos milhares de participantes do movimento
Limpa Brasil Goiânia, ação realizada nos dias 26 e 27
de agosto com o objetivo de recolher o lixo descartado de forma inadequada na Capital e conscientizar a
população sobre prejuízos que esses maus hábitos
causam ao meio ambiente. O movimento rondonista
montou uma tenda no Parque Vaca Brava, onde
foram distribuídos sacos de lixo e também funcionou
um ponto de entrega dos materiais coletados. Foi
promovida ainda uma oficina de confecção de
bolsas ecológicas.
Os cerca de 50 universitários de diferentes
instituições de ensino mobilizados pelo Projeto
Rondon® Goiás chegaram cedo e percorreram os
prédios e condomínios da região do Parque Vaca
Brava, para conscientizar sobre a coleta seletiva e
arrecadar materiais recicláveis, que foram distribuídos às cooperativas de reciclagem de Goiânia. Foi
produzido um panfleto especial, em papel reciclado,
para incentivar a adesão dos moradores dos setores
Bueno, Nova Suíça, Marista, Jardim América e Parque
Amazônia. As escolas nas proximidades também
convidaram seus alunos para participarem.
As empresas apoiaram a iniciativa e entregaram o lixo que podia ser reciclado ao Limpa Brasil, por
meio do Projeto Rondon® Goiás. O Goiânia

Campanhas preventivas

Projeto Rondon ®
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O Projeto Rondon® Goiás, a convite do
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e
Humano (Idtech), Organização Social responsável
pelo gerenciamento do Ambulatório Médico
Especializado (AME) até dezembro de 2011, participou de diversas campanhas de saúde voltadas para a
população de Aparecida de Goiânia. As atividades
tiveram boa repercussão na imprensa e principalmente entre os usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS), que ficaram encantados com a dedicação e
presteza dos universitários voluntários.
Os eventos foram realizados no próprio AME,
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de
Aparecida de Goiânia. As campanhas não atingiram
somente os pacientes da unidade de saúde. Com o
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apoio da Superintendência Municipal de Trânsito de
Aparecida (SMTA), foram realizadas as blitzem da
saúde, para serem distribuídos folderes explicativos

sobre prevenção às doenças.
Os acadêmicos da Universidade Federal de
Goiás (UFG), em especial a Liga Acadêmica do
Pulmão, foram extremamente atenciosos e aproveitaram para ter suas primeiras experiências diretamente com a comunidade. Ao tirar as dúvidas dos
usuários do SUS foi possível perceber a relação deles
com determinadas doenças e que falta muita informação. Além disso, eles notaram que os pacientes
sentem muita necessidade de serem ouvidos.
Cerca de 1,5 mil pessoas, entre usuários da
rede municipal de saúde de Aparecida e população
em geral, tiveram o atendimento dos rondonistas
nas campanhas de saúde. Até mesmo crianças
foram orientadas sobre os malefícios do cigarro.
Elas fizeram várias perguntas aos voluntários e sem
dúvida, ensinaram os pais a ter uma vida mais
saudável.

doença. “Morrem por ano cinco mil brasileiros com a
tuberculose, que, se tratada a tempo, tem cura”,
disse. Segundo ele, é a doença infecciosa que tem o
21
maior número de óbitos no mundo.
Projeto Rondon ®

No dia 24 de março, cerca de 300 moradores
de Aparecida de Goiânia participaram da uma
campanha de prevenção, realizada em parceria com
a Liga Acadêmica do Pulmão da Universidade
Federal de Goiás (UFG). O evento orientou sobre a
prevenção da doença, o tratamento e forma de
transmissão. O coordenador da Comissão de
Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia e professor de medicina da UFG, Marcelo
Rabahi, supervisionou os trabalhos dos 11 acadêmicos voluntários do Projeto Rondon® Goiás. Eles
entrevistaram os moradores e encaminharam os
casos suspeitos para o exame.
Ao todo foram coletadas 30 amostras que
foram analisadas pelo laboratório do Cais Nova Era,
unidade referência para o tratamento da doença.
Tosse por mais de duas semanas, falta de apetite e
cansaço excessivo são alguns dos sintomas que não
podem ser ignorados. De acordo com o professor
Marcelo Rabahi, ainda existe preconceito com a
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Dia de Combate à Tuberculose

Dia Mundial sem Tabaco
No dia 31 de maio, o AME recebeu os voluntários do Projeto Rondon® Goiás para orientar a população sobre como acabar com o vício do cigarro. Mais
de 1,2 mil aparecidenses foram orientados sobre os
malefícios do tabaco, em evento promovido em
parceria com a Liga Acadêmica do Pulmão da
Universidade Federal de Goiás (UFG). Em uma tenda
montada no estacionamento da unidade de saúde,
os universitários aplicaram um teste para saber como
estava o nível de dependência dos fumantes. Foi um
questionário simples sobre os hábitos cotidianos.
De acordo com informações dos acadêmicos
de medicina, quando a pontuação é baixa, os fumantes podem parar com os cigarros de forma espontânea. Ou então, em casos de grau elevado, é indicado
que se procure um médico para indicar o melhor
tratamento. O Projeto Rondon® contou com o
trabalho voluntário de 10 acadêmicos.

O Educandário Raios Brilhantes, localizado
atrás do prédio do AME, também recebeu os estudantes, que orientaram as crianças de 7 a 10 anos.
Cerca de 500 alunos mostraram que estão por dentro
do assunto. Eles foram responsáveis pelos desenhos
que enfeitaram o AME no Dia Mundial sem Tabaco.

Dia da Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC)

Projeto Rondon ®
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No dia 18 de novembro, voluntários de
Medicina orientaram e esclareceram as dúvidas dos
usuários do SUS sobre a doença que só no Brasil
atinge mais de 7 milhões de pessoas. O evento foi
promovido em parceria com a Liga Acadêmica do
Pulmão da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Foi a terceira edição da Campanha de prevenção contra a DPOC promovida pelo Projeto Rondon®
Goiás. De acordo com o acadêmico de medicina da
UFG, Marcus Vinícius Muniz Lemos Souto, o envolvimento dos estudantes com a comunidade é uma
importante experiência durante o curso. Os voluntários deram palestras aos usuários que aguardavam
consultas no AME e para os acompanhantes. Além de
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distribuírem folderes explicativos sobre a doença e
esclarecerem as dúvidas dos presentes.
O cigarro é o principal vilão da DPOC, termo
que engloba o enfisema pulmonar e a bronquite
crônica. “Sentia minhas veias apertando e ficava sem
fôlego facilmente, até perceber que ia chegar um

momento que não ia resistir mais”, contou a artesã
Almerita Araújo de 73 anos. Ela parou de fumar,
temendo sofrer consequências mais graves e assim,
sentiu a melhora na qualidade de vida. “Os sintomas
descritos na palestra eu sentia quase todos. Mas
nunca foi diagnosticado algo mais grave no meu
pulmão.” Ela parabenizou a palestra que assistiu
enquanto aguardava a consulta com cardiologista.

Associação Brasileira de Xeroderma
Pigmentoso homenageia rondonistas goianos
Sob o título Nas Asas da Esperança, o livro que
conta o drama dos portadores de Xeroderma
Pigmentoso foi lançado no dia 3 de junho, em
Goiânia, durante o Congresso de Fisioterapia em
Oncologia, na Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Goiás (Faeg). Durante a solenidade, a
autora do livro, Gleice Machado, que também
preside a Associação Brasileira de Xeroderma
Pigmentoso (ABRAXP), prestou uma homenagem
aos apoiadores e parceiros da comunidade que sofre
com a rara doença genética. O Projeto Rondon®

Goiás foi uma das entidades que recebeu o título de
sócio benemérito da entidade.
A Associação dos Rondonistas do Estado de
Goiás foi homenageada por ter promovido a primeira mobilização efetiva das instituições públicas e civis
em favor dos portadores de xeroderma pigmentoso,
a Operação Araras, coordenada em parceria com o
Ministério Público do Estado, por meio do promotor
Marcelo Celestino, do Centro de Apoio Operacional
do Cidadão.
O presidente do Projeto Rondon® Goiás, José

criança com xeroderma.
A entidade presidida por Gleice Machado foi
instalada oficialmente durante a Operação Araras,
com total apoio do Projeto Rondon® Goiás, que
subsidiou os portadores de xeroderma e familiares
sobre pré-requisitos legais para que eles pudessem
constituir a entidade. A ação dos rondonistas beneficiou mais de 750 moradores da região com atendimento médico, odontológico, oficina de inclusão digital,
atividades de esporte e lazer e orientação jurídica.
Relatório de Atividades 2011

Cláudio Romero, recebeu o título. Também foram
homenageados o Serviço Social da Indústria (SESI), a
Farmácia Artesanal, a MetalLight e a senadora da
república Lúcia Vânia, autora de projeto de lei que isenta
os doentes do pagamento de imposto de renda.
“O objetivo do livro e desta homenagem é
mostrar que, apesar de todo o sofrimento dos
portadores, foram muitas conquistas após a movimentação que escancarou o problema da comunidade”, disse Gleice, que também é mãe de uma

Projeto Rondon ®
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Pelos direitos dos
portadores de xeroderma
O jornal O Hoje publicou no dia 8 de outubro,
carta do presidente do Projeto Rondon® Goiás sobre
a luta a favor dos portadores de xeroderma pigmentoso. O diário havia publicado a dura realidade dos
jovens Juliana, de 19 anos, e Julimar, de 16, filhos da
doméstica Simone Rosa Flores, de Iporá, portadores
da doença.
De acordo com José Cláudio Romero, assim
como os personagens, duas dezenas de pessoas,
moradores do povoado de Araras, em Faina, padecem do mesmo mal e destacou as ações realizadas
pelos rondonistas em parceria com o Ministério
Público do Estado e outras instituições para que os
direitos dessas pessoas fossem assegurados.

Goianos participam
de reunião em Brasília

Projeto Rondon ®
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O Projeto Rondon® Goiás participou do
Encontro Anual 2011, promovido pelo Projeto
Rondon® Nacional, no dia 19 de junho, em Brasília.
Representaram a entidade, o vice-presidente Daniel
Régis de Oliveira Ribeiro e o gerente de Planejamento
e Operações, Alexsandro Lima. Durante o encontro foi
proposta uma operação nacional que ocorrerá no ano
de 2012, com a participação de nove Estados.
Na reunião, Alexsandro falou sobre as operações regionais já realizadas e anunciou a Operação
Abadia, na cidade de mesmo nome, em repúdio
contra a transferência dos rejeitos radioativos de
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para Goiás. O
gerente
destacou a homenagem recebida da
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Apoderma, associação que representa as pessoas
atingidas pela doença xeroderma pigmentoso.
Informou ainda sobre a renovação do convênio com

a Universidade Federal de Goiás.
Os representantes de Alagoas que estão
estruturando a Associação dos Rondonistas naquele
Estado, manifestaram interesse de vir a Goiás para
conhecer a experiência dos rondonistas goianos.

UFG renova parceria com
Projeto Rondon® Goiás
A Universidade Federal de Goiás (UFG)
renovou Termo de Cooperação com o Projeto
Rondon® Goiás - Associação dos Rondonistas de
Goiás. Assinado no dia 5 de abril e publicado no
Diário Oficial da União no dia 8, o documento prevê
continuidade no desenvolvimento de atividades
conjuntas de extensão que envolvem acadêmicos
de todos os cursos oferecidos na instituição e localidades urbanas e rurais do Estado de Goiás.
O Projeto Rondon® Goiás permanecerá
responsável por promover e coordenar as ações. A
UFG continuará oferecendo cooperação técnicocientífica, por meio de disponibilização de alunos,
professores, pesquisadores e pessoal técnico. O

Termo de Cooperação prevê ainda a execução de
projetos de interesse comum das duas instituições e
a realização de cursos, conferências e seminários.
O presidente do Projeto Rondon® Goiás, José
Cláudio Romero, comenta que a assinatura do termo de
cooperação com a UFG renova uma parceria histórica. A
Universidade é segunda instituição de ensino superior
mais antiga do Estado e atua em parceria com o Projeto
Rondon® Goiás desde a época áurea do movimento,
que surgiu com a Operação Zero, em 1967.
A Universidade participou de várias operações. As mais importantes foram a Pirineus, realizada
em janeiro de 2010, em Pirenópolis, e Araras, no final
de março do mesmo ano, em Faina.
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