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Projeto Rondon® elege
nova diretoria e será Instituto
Próximo de completar seus 46 anos Projeto Rondon®
iniciou uma nova etapa de sua história. Em assembleia
nacional realizada nos dias 4 e 5 de maio, em Brasília, foi
aprovada a proposta de alteração estatutária que
transforma a Associação Nacional dos Rondonistas em
Instituto Projeto Rondon®. Na mesma assembleia foram
eleitos e empossados os novos integrantes do Conselho de
Administração e a diretoria da Associação. Um dos pontos
de pauta foi a apresentação de um balanço das atividades
das representações regionais.
O novo presidente é Ruy Montenegro, vice-presidente da
UPIS – Faculdades Integradas (União Pioneira de
Integração Social), instituição superior de ensino com mais
de 40 anos de história no Distrito Federal. A vicepresidência passou a ser ocupada pelo Rondonista
Estanislau Monteiro de Oliveira. Goiás está representado.
Foram eleitos conselheiros José Cláudio Romero, expresidente do Projeto Rondon® Goiás, e Alexsandro Jorge
Lima, atual vice-presidente.
Pela primeira vez o Projeto Rondon® terá um presidente de
honra, cargo que será ocupado pelo ex-presidente, Sérgio
Mário Pasquali. Ao ﬁnal da Assembleia, representantes de
todos os Estados renderam homenagens ao coronel e
professor, cuja história de vida se confunde com a trajetória do
movimento. “Para nós, o senhor é a grande referência do
movimento, o nosso marechal Rondon®”, disse o vicepresidente do Projeto Rondon® Goiás, Alexsandro Jorge Lima.
Em seu discurso de posse, o novo presidente do Projeto
Rondon® nacional relembrou a história do movimento e o
apreço que sua família tem pelo projeto – ele é ﬁlho de
professores. Ruy Montenegro solicitou ao Grupo de

Trabalho celeridade para a conclusão dos estudos de
modernização administrativa e operacional da instituição.
Ele salientou que a nova proposta deverá contemplar a
manutenção das associações já existentes, “respeitando,
claro, a nova conﬁguração jurídica e legal”. Seis Estados,
e n t re e le s , G o iá s , tê m a s s o c ia ç õ e s le g a lm e n te
reconhecidas, que gozam de autonomia.
Sobre as fontes de ﬁnanciamento, outro ponto bastante
d e ba t i d o d u r a n te a d i s c u s s ã o d a p ro p o s t a d e
transformação da Associação Nacional dos Rondonistas
em Instituto, Ruy Montenegro disse que tanto as esferas
pública e privada podem ser fontes de ﬁnanciamento para
ações. “Devemos buscar os recursos onde houver
disponibilidade.” Ainda sobre a captação de recursos, Ruy
Montenegro destacou que o Projeto Rondon® tem uma
força enorme e abre todas as portas.
Neste momento aproveitou para tecer um elogio ao seu
antecessor e aos demais membros da diretoria anterior. “Se
hoje o Projeto Rondon® é um movimento respeitado e
conceituado, devemos isso ao coronel Pasquali, ao vicepresidente Aldo Pinheiro da Fonseca e a todos vocês que
trabalharam ao longo do tempo para que ele se
consolidasse.”
Ruy Montenegro saudou os conselheiros recém-chegados
e disse que eles contribuirão para enriquecer o convívio
entre os membros. “Espero contar com vocês nesse
momento para que possamos dar continuidade ao
trabalho, respeitando valores e ideais do movimento. E
muito obrigado pela conﬁança que me dispensaram.” A
assembleia foi presidida por Estanislau Monteiro de
Oliveira. Ele foi auxiliado pelo coronel Carlos Mussoi Filho.

Homenagem à diretoria que se
desligou foi uma aula de história
A assembleia nacional foi palco de uma aula sobre a história
do Projeto Rondon®. Escalado para o discurso de
homenagem à diretoria que se desligava, o assessor
internacional da Associação Nacional dos Rondonistas João
Paulo Peixoto, que é também professor da Universidade de
Brasília (UnB), lembrou que o Projeto Rondon®, apesar de ter
sido criado durante o Regime Militar, nunca foi “chapa
branca”. “Pelo contrário. Surgiu para organizar sociedade,
levar cidadania e ensinar a população a reivindicar seus
direitos. É um movimento político.”
João Paulo Peixoto salientou que o Projeto Rondon® surgiu em
um momento muito peculiar da história. “A década de 60 foi
extremamente importante para a história do País e do mundo.
Foi um período de profundas transformações, que
reconﬁgurou o mundo que vivíamos.” Como exemplo ele citou
acontecimentos marcantes, como o surgimento dos Beatles e
da pílula anticoncepcional, a primeira viagem à lua e o
surgimento dos novos regimes políticos na América latina.
“O Projeto Rondon® surgiu como instrumento para
canalizar o desejo de mudança dos jovens daquela época.
Não surgiu como uma instituição de caridade, mas como
instrumento para abrigar o idealismo da juventude”,
comenta o profesor. “Lembro-me de uma entrevista do
coronel Mauro Rodrigues – primeiro coordenador geral do
Projeto Rondon®, 1967/1971 –, publicada nas páginas

amarelas da revista Veja, em que ele dizia que o movimento
não era de novos escoteiros, mas jovens dispostos a
trabalhar pela mudança.”
Conforme João Paulo Peixoto, as características originais
foram se perdendo ao longo do tempo, mas o Projeto
resgatou seu vigor com a criação dos campi avançados das
universidades, para o que foi fundamental a atuação do
coronel Sérgio Mário Pasquali. O professor destacou também
a capacidade técnica e a liderança exercidas à época pelo
vice-presidente, Aldo Pinheiro da Fonseca. “Apesar de toda a
sua inﬂuência, nunca usou desse artifício. Sempre foi uma
ﬁgura discreta, a serviço do movimento e das ideias
Rondonistas. Tem grande capacidade técnica e foi liderança
de referência, tanto em nível central, como regional.”
Várias homenagens foram feitas pelos Estados ao coronel
Sérgio Mário Pasquali. O vice-presidente do Projeto
Rondon® Goiás Alexsandro Jorge Lima, primeiro a pedir
a palavra, foi seguido pelos conselheiros Lilian Lourenço
Bastos, do Rio de Janeiro; Hipérides Ferreira de Mello, do
Rio Grande do Sul; Xisto Seraﬁm, da Paraíba; Maria de
Jesus, do Maranhão; Marilena dos Reis, do Mato Grosso
do Sul, entre outros. Todos ressaltaram a liderança do
agora presidente de honra do Projeto Rondon®, que
recebeu uma placa de agradecimento pelos serviços
prestados ao movimento.

Projeto Rondon® Goiás apoia
seminário dos Objetivos do Milênio
O Projeto Rondon® Goiás faz parte do movimento Nós
Podemos Goiás, que tem como objetivo disseminar os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No dia 6 de
junho, a Associação de Rondonistas apoiou a realização do
Seminário de divulgação do Prêmio ODM Brasil, que aconteceu
na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Durante o
evento ainda foi assinado um termo de cooperação entre o
Movimento e a Associação Goiana de Municípios (AGM) para a
criação de núcleos municipais de monitoramento dos ODM.
O evento foi promovido nacionalmente pela Secretaria Geral
da Presidência da República e o Movimento Cidadania e
Solidariedade e em Goiás pelo movimento Nós Podemos,
coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico
e Humano (Idtech). Os participantes assistiram, na abertura a
um vídeo do ministro Gilberto Carvalho, que aﬁrmou que os
projetos se destacam por utilizar a criatividade para resgatar
a dignidade de milhares de brasileiros.
Em Goiás, o evento também teve como parceiros o
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional

de Goiás (Conesan-GO), Associação Goiana de
Municípios (AGM), Realize Consultoria e Representações,
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
Conselho Estadual de Saúde de Goiás, Associação 3ª
Idade Flor do Cerrado, Associação Comercial, Industrial e
de Serviços de Goiás (Acieg), Obras Sociais do Centro
I r m ã o s Á u r e o ( O s c e i a ) , C e n t r o Te m á t i c o d e
Responsabilidade Social da Federação das Indústrias de
Goiás (Cores/Fieg), Consciente Construtora e
Incorporadora, Prefeitura de Goiânia, Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás e Governo de Goiás.
Os parceiros nacionais do evento são o banco do Brasil,
C a i x a E c o n ô m i c a F e d e r a l , B a n c o d o N o rd e s te ,
Eletrobras/Furnas, Petrobras, Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço
Social da Indústria (Sesi), Escola Nacional de
Administração Pública (Enap), Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), Movimento Cidadania e
Solidariedade, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) e Governo Federal.
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Rondonistas movimentam Residencial
Real Conquista
Centenas de moradores do Residencial Real Conquista, na
Região Sudoeste de Goiânia, aproveitaram a manhã de sábado,
dia 20 de julho, para cuidar da saúde. Eles participaram da ação
de cidadania realizada no bairro pela Agehab, em parceria com
o Projeto Rondon® Goiás e o Instituto de Desenvolvimento
Tecnológico e Humano (Idtech). Para pessoas acostumadas a
trabalhar durante toda a semana, foi uma oportunidade
valiosa. Foi o caso da empregada doméstica Maria de Paula
Pereira da Silva. “No ﬁm de semana, quando tenho tempo, o
posto de saúde está fechado, mas hoje e ﬁquei sabendo e
aproveitei a chance”, contou.
A dona de casa Genecy Fernandes da Costa, de 40 anos, se
submeteu a um teste de glicemia pela primeira vez na vida.
“Fiquei muito satisfeita. Vou aproveitar tudo o que está
disponível”, disse. Genecy deixou o local satisfeita, depois
de constatar que a pressão arterial e a taxa de glicemia
estavam normais, além de se imunizar contra hepatite B.
Ela, assim como as outras pessoas que buscaram
atendimento, foi encaminhada para assistir a uma palestra
sobre prevenção de doenças e promoção à saúde do idoso,
da gestante, aleitamento materno, diabetes, hipertensão e
programa Hiperdia.
Para os acadêmicos de Enfermagem da Pontifícia
Universidade Católica (PUC) de Goiás, que participaram do
Projeto Rondon®, a ação também representou uma
oportunidade. “É muito bonita essa iniciativa, de
proporcionar o acesso melhor das pessoas às ações básicas
de saúde, permitindo esse contato mais próximo, essa
humanização”, obser vou André Francisco Ramos,
estudante de Enfermagem, que trabalhou aferindo a

pressão arterial dos moradores do conjunto habitacional.
“Quando há uma ação voluntária como essa, com muita
gente envolvida, as pessoas são estimuladas a participar”.
A oﬁcina de bolsas confeccionadas com banners foi um
sucesso. O objetivo é reciclar o material já usado e fazer
sacolas de supermercados, que estão substituindo as
sacolinhas de plástico. Uma das mais entusiasmadas com a
oﬁcina foi Marinélia da Silva Freitas, de 60 anos.
Coincidentemente, ela conta que reuniu em casa mais de 20
metros de banners, pensando em aproveitar o material. Na
ação, ela teve a oportunidade de unir intenção e ação. “Gosto
de trabalhar com isso. A primeira oﬁcina que aconteceu no
Real Conquista foi na minha casa”, contou, orgulhosa.
Para as crianças, houve uma programação especial.
Acompanhados por monitores, elas se esbaldaram
brincando em duas camas elásticas e também ﬁzeram ﬁla
para comer pipoca e algodão doce, feitos na hora e
servidos à vontade.
A gerente de Serviço Social do Idtech, Sandra Costa, avaliou
que os objetivos foram alcançados, com a grande
participação da comunidade. Ela explica que o Projeto de
Trabalho Técnico Social (PTTS) executado pelo Idtech com
as famílias sustenta-se nos eixos da organização da
sociedade, educação sanitária e ambiental e geração de
trabalho e renda. Responsável pela parceria com o Projeto
Rondon® no Idtech, Alex Lima disse que, mais uma vez, a
integração dos acadêmicos com a comunidade, unindo
teoria e prática, foi conquistada, em benefício da
comunidade atendida.

Projeto Rondon® Goiás promove ação
de saúde na Vila Redenção
Cerca de 300 moradores da Vila Redenção, em Goiânia,
foram atendidos no dia 24 de agosto, por voluntários do
Projeto Rondon® Goiás. O grupo de rondonistas, formado
por seis acadêmicos de enfermagem e um estudante de
engenharia civil da Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO), supervisionados por três proﬁssionais,
realizaram serviços de saúde, como aferição de pressão
arterial, teste de diabetes e orientações de prevenção. O
evento foi realizado pela Loja Maçônica Lealdade e Justiça e
Rotary Clube Aeroporto.
Para a população, bom atendimento. Para os acadêmicos,
uma oportunidade de aplicar a teoria da universidade na
prática. “O nosso curso visa muito a humanização.
Atendendo o público, podemos exercitar esse contato com
o usuários, que é recompensado pela grande gratidão que
eles demonstram”, disse o estudante de enfermagem
Maycon Douglas Ferreira Marinho. A estudante Naiane
Mateus Assis, que pela primeira vez participou do Projeto
Rondon®, considerou importante poder orientar os
idosos. “Muitos se preocupam com a saúde, mas alguns que
mal sabiam o que era aferir a pressão”, contou.
A acadêmica Cláudia Marques Parreira foi quem levou o
namorado, Hérik Moris Santos, estudante de engenharia para
a ação. “Acho tão apaixonante poder lidar com esse público,
que achei importante ele conhecer o Projeto Rondon®”,
explicou ela, que também citou a gratidão dos usuários após

o atendimento. “Eles precisam dessa atenção, das nossas
explicações”, destaca. O namorado, que ajudou na inscrição e
organização das pessoas que foram procurar os serviços de
saúde, também gostou de participar do evento. “É bom
poder conhecer novas realidades”, disse.
A aposentada Aldaires de Oliveira Lima, moradora da Vila
Redenção, aprovou o tratamento dos acadêmicos. “É
100%”, considerou. Ela teve a pressão aferida e fez teste de
diabetes. A saúde vai bem, mas é preciso sempre prevenir,
segundo os acadêmicos, que foram supervisionados pela
enfermeira Ariana Malaquias, do Hospital Alberto Rassi –
HGG. “Os idosos foram maioria nesta ação, que teve o
intuito de levar a prevenção para os moradores da Vila
Redenção”, disse o vice-presidente do Projeto Rondon®
Goiás, Alex Lima. O presidente do movimento, Daniel Régis,
também acompanhou os trabalhos.
Realizada entre 7 e 12 horas, no Salão Paroquial da Igreja
Cristo Redentor, a ação também ofereceu atendimento
oftalmológico, cuidados bucais e aplicação de ﬂúor em
crianças e assessoria jurídica. “O objetivo é levar
oportunidade para a comunidade cuidar da saúde, além de
trazer mais inclusão às crianças”, disse um dos
coordenadores do evento, Samir Roberto Barbosa. De
acordo com ele, presidente da Loja Maçônica Lealdade e
Justiça, está prevista uma nova edição na segunda
quinzena de setembro.

