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Apresentação

� A�saúde� foi�o� foco�das�ações�do�Projeto�
Rondon®�em�2012.�Durante�o�ano,�o�movimento�
realizou� cinco� importantes� ações� na� área� em�
Goiânia�e�Aparecida�de�Goiânia.�Além�disso,�no�
mês�de�janeiro,�apoiou�a�Operação�Pai�Francisco.�
Realizada� pela� Universidade� Estadual� de� Goiás�
(UEG)�em�parceria�com�o�Ministério�da�Defesa,�a�
ação�levou�oito�goianos�a�cidade�de�Guimarães,�no�
Maranhão,�para�auxiliar�na�prevenção�e�controle�de�
três� patologias:� malária,� esquistossomose� e�
leishmaniose.� Os� voluntários� receberam� kits� do�
rondonista,�com�manual,�mochila�e�chapéu.�
� A� atuação� histórica� do� Projeto� Rondon®�
Goiás�em�favor�da�Saúde�Pública�foi�coroada�em�
dezembro,� por� ocasião� da� Plenária� de� Eleição�
para�renovação�das�entidades�que�compõem�o�
Conselho�Estadual�de�Saúde�para�o�mandato�de�

2013/2016.� Foram� inscritas� 35� entidades� no�
segmento� Usuário,� 24� entidades� no� segmento�
Governo/Prestador�e�20�entidades�do�segmento�
Trabalhador.� Cada� entidade� candidatou� até� 2�
delegados�para�disputarem�a�vaga�de�titular�ou�
suplente�no�pleno�do�CES-GO.�
� O� Projeto� Rondon®� Goiás� ficou� em�
primeiro�lugar�entre�as�entidades�eleitas�como�
titulares�no�segmento�Usuários,�o�mais�disputa-
do.� "Essa� vitória� na� eleição� de� uma� das� mais�
respeitadas� entidades� de� controle� social� na�
Saúde�do�Estado�mostra�o�quanto�o�movimento�
é�respeitado�em�Goiás",�comenta�o�presidente,�
José� Cláudio� Romero.� "Essa� demonstração� de�
reconhecimento�e�confiança�em�nosso�trabalho�
muito�nos�orgulhou.�Foi�a�grande�conquista�do�
movimento�em�2012."

Projeto�Rondon®�Goiás�em�ação
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� No�mês�de�janeiro,�o�Projeto�Rondon®�Goiás�
apoiou�a�Operação�Pai�Francisco,�organizada�pela�
Universidade�Estadual�de�Goiás�(UEG),�em�parceria�
com� o� Ministério� da� Defesa� para� levar� auxilio� no�
controle�de�malária,�esquistossomose�e�leishmanio-
se� na� cidade� de� Guimarães,� no� Maranhão.� Oito�
acadêmicos�dos�cursos�de�enfermagem,�comunica-
ção�social�e�agronomia�embarcaram�no�dia�19,�para�
passar�18�dias�no�município.�Eles�receberam�kits�com�
mochila,�chapéu�e�manual.�
� O� vice-presidente� do� Projeto� Rondon®�
Goiás,�Daniel�Régis�de�Oliveira�Ribeiro,�e�o�gerente�
de�Planejamento�e�Operações,�Alexsandro�Jorge�
Lima,�foram�à�Praça�Cívica�acompanhar�a�partida�
dos�estudantes.�A�Operação�foi�coordenada�pelo�
professor� Carlos� Cipriano,� das� disciplinas� de�
Di reção , � Produção� e � Som� do� Curso� de�
Comunicação�com�habilitação�em�Audiovisual�da�
Universidade.�“O�município�registrou�um�surto�de�
malária� em� 2011� e� estava� com� dificuldade� de�
controlá-lo�porque�os�doentes�começam�a�tomar�
os�remédios�e,�quando�melhoram,�abandonam�o�
tratamento.”� Também� estavam� sendo� registra-
dos,� na� cidade,� casos� de� esquistossomose,� em�
pescadores,�e�leishmaniose.
� Carlos�Cipriano�e�um�grupo�de�estudantes�
de�Comunicação�que�participou�da�viagem�foram�
os� responsáveis� pela� elaboração� do� projeto�

aprovado� pelo� Ministério� da� Defesa.� Durante� a�
expedição,� os� alunos� alimentaram� um� blog�
criado�especialmente�para�documentar�o�traba-
lho� que� envolveu� orientação� e� promoção� da�
saúde,� cultura� e� educação.� Até� uma� mostra� de�
cinema�foi�promovida�na�cidade,�que�não�dispu-
nha�deste�tipo�de�entretenimento.
� Para� o� estudante� de� enfermagem� Alan�
Jonhson� João� Roberto,� de� 23� anos,� aluno� da�
unidade�de�Ceres,�a�operação�foi�uma�oportuni-
dade� de� realizar� trabalho� voluntário,� que� ele�
gosta,� e� também� de� incrementar� o� currículo.�
“Hoje�a�atuação�em�saúde�é�baseada�na�preven-
ção�e�as�Operações�do�Projeto�Rondon®�são�uma�
oportunidade�de�praticar�isso”,�disse�o�estudante,�
que�se�entusiasmou�por�sair�da�sua�região�para�
conhecer�uma�outra�realidade.
� Alguns� estudantes� que� participaram� da�
Operação�embarcaram�em�Anápolis�e�outros,�em�
Brasília.� Nem� todos� estavam� presentes� na� Praça�
Cívica.� O� local� escolhido� para� o� embarque� foi�
simbólico:� em� frente� ao� Palácio� Pedro� Ludovico�
Teixeira,�cenário�de�grandes�operações�do�Rondon�
em�outras�décadas.�Antes�da�partida,�o�gerente�de�
Operações,�Alexsandro�Lima,�contou�um�pouco�da�
história�do�movimento�e� lembrou�que�ali� já� fora�
palco�de�grande�movimentação�de�rondonistas.�O�
retorno�dos�estudantes�foi�no�dia�5�de�fevereiro.

Projeto�Rondon®�Goiás�apoiou�
Operação�no�Maranhão



Rondonistas�atuam�
no�Mutirão�da�Acolhida
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� A�ocorrência�da�tuberculose�é�mais�de�60�
vezes�maior�entre�os�moradores�de� rua�do�que�
entre�a�população�em�geral.�A�constatação�é�de�
pesquisa� realizada� em� 2005� pela� Faculdade� de�
Saúde�Pública�(FSP)�da�Universidade�de�São�Paulo�
(USP),�com�moradores�de�rua�da�capital�paulista.�
Baseado�nestes� indicadores,�o�Projeto�Rondon®�
Goiás , � em� parcer ia � com� o� Inst i tuto � de�
Desenvolvimento� Tecnológico� e� Humano�
(Idtech),�promoveu�nos�dias�23�e�24�de�março,�na�
Matriz� de� Campinas,� uma� importante� ação� de�
combate� à� doença� entre� moradores� de� rua.�
Foram�realizados�41�atendimentos
� A�ação�foi�realizada�em�comemoração�ao�
Dia� Mundial� de� Combate� à� Tuberculose,� 24� de�
março,�e�ocorreu�simultaneamente�ao�Mutirão�da�
Acolhida,�promovido�pela�Prefeitura�de�Goiânia�
por�meio�da�Secretaria�Municipal�de�Assistência�
Social�(Semas).�O�mutirão�durou�dois�dias.�Cerca�
de� 40� rondonistas , � membros� das � L igas�
Acadêmicas� do� Pulmão� e� das� Doenças� Infecto-
Parasitárias� da� Universidade� Federal� de� Goiás�
(UFG),� repassaram� informações� sobre� a� doença,�
preencheram�questionários�de�triagem�sintomato-
lógica�e�realizaram�coleta�de�material�para�exames�
de�baciloscopia�em�pessoas�com�sintomas.
� José�Carlos�dos�Santos,�natural�de�Maceió�
(AL)�foi�um�dos�que�tiveram�amostra�coletada.�Ele�
veio� para� Goiânia� trabalhar� na� construção� civil,�
mas� perdeu� os� documentos� e� não� conseguiu�
trabalho.� Estava� morando� na� rua.� Cheio� de�
histórias,�o�ex-pescador�foi�atendido�pela�acadê-

mica� Ana� Carla� Milhomem.� “Ele� se� queixou� de�
expectoração�com�sangue,�tem�tosse�crônica�e�seu�
pai�morreu�de�tuberculose”,�explicou�a�voluntária�
do� Projeto� Rondon®� Goiás.� Os� resultados� dos�
exames�realizados�na�ação� foram�encaminhados�
para� o� Programa� de� Tuberculose� da� Secretaria�
Municipal�de�Saúde,�que�fez�a�entrega�e�encami-
nhou�os�casos�positivos�para�tratamento.�
� “É� a� primeira� vez� que� participo� de� uma�
ação� direta� com� a� comunidade.� Percebi� outra�
realidade�e�acabei�fazendo�muitos�amigos,�como�
o�senhor� José.�É�visível�que�eles� são�carentes�e�
precisam�mais�de�atenção�do�que�qualquer�outra�
coisa”,�comentou�Ana�Carla,�da�Liga�Acadêmica�
do�Pulmão.�“Percebemos�certo�receio�dos�mora-
dores�de�rua.�É�preciso�ser�mais�devagar�e�estabe-
lecer�uma�aproximação�na�abordagem”,�comenta�
o� estudante� Wilsterman� de� Freitas� Correia,�
presidente� da� outra� liga� que� participou� da�
campanha,�a�das�Doenças�Infecto-Parasitárias.
� David�Alves�de�Moura,�de�22�anos,�também�
foi�atendido�pela�equipe�do�Projeto�Rondon®.�Do�
Maranhão,�ele�foi�embora�da�cidade�da�família�por�
conta�das�drogas.�“Fui�pela�cabeça�dos�outros”,�disse.�
Passando�mal,�com�a�pressão�alta,�ele�admitiu�que�
tinha�usado�crack�pela�manhã.�Conversando�com�os�
rondonistas,�afirmou�que�o�seu�sonho�era�largar�o�
vício�e�voltar�para�a�casa�da�mãe.�“Cansei�de�apanhar�
da�polícia”.�Com�o�apoio�da�Semas,�o�morador�de�rua,�
ex-cabeleireiro,� foi� encaminhado� para� tratamento�
na�Casa�de�Eurípedes�e�teve�a�garantia�que�sairá�de�lá�
com�a�passagem�de�volta�para�a�sua�cidade.



Atividades�realizadas

Aferição�de�pressão�arterial:��47
Testes�de�glicemia�:�58
Oficinas�de�Reciclagem�:�14

Palestras�:�16
Questionários/Tuberculose�:�40
Atendimentos�:�175

� Em�2012,�o�Projeto�Rondon®�Goiás�come-
morou� o� aniversário� do� marechal� Cândido�
Mariano� da� Silva� Rondon,� dia� 5� de� maio,� com�
muito� trabalho.� Nesta� data� foi� realizada� a�
Operação�Cerrado�VII,�em�homenagem�ao�herói�
da� integração� nacional,� defensor� das� causas�
indígenas� e� patrono� do� movimento,� que� é�
nacional�e�atua�há�45�anos�promovendo�a�inclu-
são� social.� A� ação� levou� saúde,� cidadania� e�
consciência�ambiental�ao�Residencial�Jardins�do�
Cerrado� VII , � construído� com� recursos� do�
Programa�Minha�Casa,�Minha�Vida,�para�abrigar�
famílias� que� precisaram� do� apoio� do� governo�
para�conquistar�o�sonho�da�moradia�própria.�
� As� atividades� ocorreram� no� Centro� de�
Cidadania,� das� 14� horas� às� 18� horas.� Estiveram�
envolvidos,�14�acadêmicos�das�Ligas�do�Pulmão�e�
Diabetes� da� Faculdade� de� Medicina� da�
Universidade�Federal�de�Goiás�(UFG).�A�ação�foi�

apoiada� pelo� Instituto� de� Desenvolvimento�
Tecnológico�e�Humano�(Idtech),�que�desenvolve�
junto� à� Caixa� Econômica� Federal� o� Plano� de�
Intervenção�do�Trabalho�Técnico�Social�(PITTS)�no�
bairro.� O� Instituto,� junto� com� uma� empresa�
também�contratada�pela�Caixa,�é�o�responsável�
pelas�atividades�direcionadas�a�cerca�de�1,8�mil�
famílias.
� Foram� realizadas� durante� toda� a� tarde,�
aferição� de� Pressão� Arterial� e� testes� de� Glicose,�
além�de�palestras�educativas�sobre�promoção�da�
saúde.� Em� uma� tenda� no� pátio� do� centro� de�
convivência,�os�moradores�aprenderam�a�confec-
cionar� objetos� de� decoração� com� material�
reciclável.�Também�foi�realizada�uma�Oficina�de�
Brinquedos� com� Garrafas� Pet.� As� crianças� e� até�
adultos�se�divertiram�a�valer�com�os�bichinhos�de�
plástico� que� aprenderam� a� fabricar.� Quem� se�
interessou�pode�aproveitar�a�Sala�de�Leitura.

Operação�Cerrado�VII�é�realizada�em
Comemoração�a�aniversário�de�patrono
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� Os� moradores� do� Residencial� Jardins� do�
Cerrado�VII�comemoraram�a�ação�realizada�pelo
Projeto� Rondon®� Goiás.� A� cabeleireira� Maria� do�
Amparo� Costa� Souza,� 55� anos,� aproveitou� a�
operação�para�conferir�a�pressão�arterial�e�fazer�a�
dosagem�de�glicose�da�mãe,�Rosa�Pereira�da�Silva,�
79.�A�idosa�é�diabética.�“É�preciso�ficar�de�olho�e�o�
posto�de�saúde�é�distante.�Aqui�foi�bem�mais�fácil.”
� José� Ferreira� Gonçalves,� 63� anos,� diver-
tiu-se� na� oficina� de� topiaria,� artesanato� que�
mistura�material�reciclável�e�sementes�e�cascas�
de�árvores.�Lembrou-se�dos�trabalhos�manuais�
que�fazia�quando�passou�oito�meses�internado�

no� Hospital� Sara,� em� Brasília,� depois� de� uma�
fratura� da� coluna� que� o� deixou� paraplégico.�
Ficou� encantado� com� o� avestruz� que� moldou�
com�pinha�e�massa�de�biscuit.
� O � p r e s i d e n t e � d a � A s s o c i a ç ã o � d o s�
Moradores�do�bairro,�Rosendo�Conceição�Vasco,�
35� anos,� lembrou-se� que� o� Projeto� Rondon®� já�
realizou� operação� no� Residencial� Jardins� do�
Cerrado,� na� etapa� de� casas� distribuídas� pelo�
Programa� A� Casa� da� Gente,� que� contempla�
famílias�sem�condições�de�pagar�pelas�moradias.�
“O� Projeto� Rondon� faz� toda� a� diferença� para� a�
população.�As�parcerias�são�muito�bem�vindas.”

Moradores�aproveitaram�as�atividades
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� O� marechal� Cândido� Mariano� da� Silva�
Rondon�nasceu�em�5�de�maio�de�1865,�em�Mimoso,�
Mato�Grosso.�Aos�16�anos,�ingressou�na�Escola�Militar�
da�Praia�Vermelha.�Desde�então,�dedicou�sua�vida�à�
integração�nacional�e�às�causas�indígenas.�Fundou�o�
Serviço� de� Proteção� aos� Índios,� hoje� Funai� e,� em�
1952,� sugeriu� a� criação� do� Parque� Nacional� do�
Xingu,�projeto�consumado�em�1961.�Faleceu�em�19�
de�janeiro�de�1958,�no�Rio�de�Janeiro.
� Sua� dedicação� às� populações� indígenas�
sensibilizou�a�sociedade�brasileira,�por�ocasião�de�
seu�falecimento,�e�suscitou�adeptos�desejosos�de�
manter�o�seu�legado�e�fazê-lo�frutificar.�Em�1967,�
foi�criada�no�Rio�de�Janeiro,�a�Fundação�Nacional�

147�anos�de�história�pela�
integração�nacional

Projeto�Rondon.�O�objetivo�era�levar�estudantes�
universitários� à� região� Norte,� para� propiciar� o�
intercâmbio�de�culturas�e�prestar�serviços�volun-
tários�aos�índios�e�à�população�local.�A�fundação�
se�manteve�atuante�até�1989,�quando�foi�extinta�
pelo�governo�Sarney,�na�reforma�administrativa.
� Insatisfeitos� com� o� fim� da� Fundação,� os�
integrantes� do� movimento� o� transformaram� em�
organização�não-governamental�(ONG).�A�entida-
de,� que� está� representada� em� vinte� estados�
(incluído�o�Distrito�Federal),�mantém�as�mesmas�
características,�atuando�em�parceria�com�universi-
dades�pela�promoção�social�e�a�inclusão�de�comu-
nidades�carentes�de�atenção�do�poder�público.

� O� vice-presidente� do� Projeto� Rondon�
Goiás,� Daniel� Regis� de� Oliveira� Ribeiro,� ressaltou�
que�a�Operação�Cerrado�VII�foi�especial�por�atender�
famílias� recém-transferidas,� que� precisam� desse�
apoio.�Além�de�ter�caráter�social,�salientou�Daniel�
Régis,�as�ações�do�Projeto�Rondon�proporcionam�
aos�estudantes�uma�vivência�prática�que�a�acade-
mia�não�é�capaz�de�oferecer.
� Para� o� rondonista� Marcus� Vinícius�
Muniz�Mendes,�integrante�da�Liga�do�Pulmão,�
dedicar� um� dia� de� folga� como� o� sábado� ao�
trabalho�não�é�sacrifício.�“É�uma�satisfação.�Essa�
experiência� é� muito� boa� não� só� do� ponto� de�

Ação�teve�caráter�social�e�acadêmico

vista� profissional,� como� pessoal.� Me� sinto�
gratificado�por�dispensar�o�meu�tempo�auxili-
ando�quem�precisa.”

Re
la

tó
rio

�d
e�

At
iv

id
ad

es
�2

01
2

Pr
oj

et
o�

Ro
nd

on
�®

10



� No�dia�7�de�julho,�cerca�de�40�voluntários�
de� diversas� instituições� públicas� e� privadas�
participaram� de� campanha� com� o� objetivo� de�
incent ivar � a � doação� de � sangue� para � o�
Hemocentro� de� Goiás� (Hemog),� que� tem� o�
estoque� reduzido� no� mês� de� férias.� O� Projeto�
Rondon�Goiás�estava�presente�na�ação,�promovi-
da� pelo� movimento� Nós� Podemos� Goiás.� Para�
atrair� a� atenção� dos� possíveis� doadores,� foram�
montadas�duas�tendas�no�Parque�Areião.�Mais�de�
cem� pessoas� participaram� das� atividades,� que�
focaram�as�áreas�da�saúde�e�do�meio�ambiente.
� � “O� objetivo� do� evento� foi� despertar� a�
solidariedade,� mostrando� que� cada� um� pode�
fazer�sua�parte.�Esse�é�o�espírito�do�o�movimento�
Nós� Podemos� Goiás”,� disse� o� coordenador� do�
núcleo,�Alexsandro�Lima.�O�Nós�Podemos�Goiás�é�
formado� por� diversas� empresas,� instituições� e�
órgãos� do� poder� público,� que� incentivam� e�
fomentam�o�cumprimento�dos�oito�objetivos�do�
milênio.�Segundo�o�coordenador,�a�Campanha,�
intitulada�“Nós�Podemos�mudar�o�mundo.�Você�
pode�salvar�uma�vida”,�deverá�ter�continuidade.
� Na�tenda�do�Parque�Areião,�cerca�de�80�
atletas� e� visitantes� do� Parque� Areião� puderam�
conferir�como�estava�a�pressão�arterial�e�tirar�as�
dúvidas� sobre� saúde� e� doenças� do� coração.� A�
atividade� foi� realizada� em� parceria� pelo� Projeto�
Rondon®� Goiás� e� Instituto� de� Desenvolvimento�

Tecnológico�e�Humano�(Idtech).�Vinte�acadêmi-
c o s � d a � L i g a � d e � C a r d i o l o g i a � e � C i r u r g i a�
Cardiovascular� do� curso� de� medicina� da�
Universidade� Federal� de� Goiás,� voluntários� dos�
Projeto� Rondon� Goiás,� � foram� convidados� para�
prestar�o�serviço�à�comunidade.
� “Foi� a� primeira� vez� que� a� Liga� de�
Cardiologia� participou� de� uma� atividade� do�
Projeto� Rondon®� Goiás.� Foi� uma� experiência�
muito�importante�porque�tivemos�um�relaciona-
mento�direto�com�as�pessoas,�situação�que�não�
ocorre�dentro�do�ambiente�acadêmico”,�explicou�
a�presidente�da�Liga,�Aylla�Keiner.�O�funcionário�
público� Wilibaldo� de� Sousa� Júnior,� aprovou� o�
atendimento� dos� acadêmicos.� “Excelente,� me�
deram� boas� dicas� para� continuar� o� meu� trata-
mento�de�saúde�com�o�meu�médico”,�disse.
� De� acordo� com� a� representante� da�
Divisão�de�Triagem�e�Coleta�do�Hemog,�Ludmila�
Faria� Ferreira,� no� mês� de� julho� o� número� de�
doadores� cai� 30%� e� a� demanda� aumenta,� por�
conta� da� ocorrência� de� mais� acidentes� nas�
estradas.�“Mas�as�doações�em�campanhas�como�
a�que�foi�realizada�não�vão�apenas�para�vítimas�
de�acidentes.�Existem�várias�doenças�e�cirurgias�
que� requerem� o� uso� do� sangue.”,� esclarece.�
Outro� dado� surpreendente� é� que� um� doador�
pode�ajudar�mais�quatro�pessoas�que�precisam�
da�transfusão.

Ação�de�saúde�no�Parque�Areião�
recebe�mais�de�cem�pessoas�
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� O�Instituto�Mover�também�participou�da�
ação,�esclarecendo�à�população�como�identificar�
os�sintomas�do�Acidente�Vascular�Cerebral�(AVC).�
Quem�passou�pela�tenda�montada�pela�Agência�
Municipal� do� Meio� Ambiente� (AMMA),� pode�
ainda� apreciar� um� caldinho� de� feijão� oferecido�
pela� indústria� Feijão� Barão,� além� de� conferir� as�
vantagens� do� Laboratório� Padrão� e� Farmácias�
Pague�Menos,�empresas�parceiras�do�movimento�
Nós�Podemos�Goiás.
� A�Consciente�Construtora�também�esteve�
presente,�apresentando�suas�ações�de�sustenta-
bilidade.�“O�evento�atingiu�o�objetivo�em�dissemi-
nar� as� metas� do� milênio� para� a� comunidade.� É�
preciso�acreditar�nessa�causa�e�fazer�um�mundo�
melhor�até�2015”,�disse�o�diretor�de�responsabili-
dade�social�da�empresa,�Felipe�Inácio�Alvarenga.�
Representando� o� Gabinete� de� Gestão� de�

Instituições�e�empresas�
envolveram-se�na�causa

Interlocução� com� os� Movimentos� Sociais� do�
Governo�de�Goiás,�Neusa�Almeida,�destacou�a�ação�
voluntária� das� instituições.� “Todos� nós� temos� a�
obrigação�de�fazermos�este�mundo�melhor.�Não�é�
uma�causa�de�governo,�é�um�movimento�apartidá-
rio,�ecumênico�e�plural”,�disse.

� Onze� voluntários� do� Projeto� Rondon�
Goiás,�esclareceram�moradores�de�Aparecida�de�
Goiânia� sobre� cuidados� na� gestação,� Doenças�
Sexualmente� Transmissíveis� (DSTs)/Aids� e�
higiene� dental� no� dia� 25� de� agosto,� durante� o�
Mobilize,� ação� de� cidadania� promovida� pelo�
banco�HSBC.�O�grupo�de�rondonistas�foi�formado�
por�dez�estudantes�de�enfermagem�da�Pontifícia�
Universidade� Católica� de� Goiás� (PUC-Goiás)� e�
uma�aluna�do�curso�técnico�de�higiene�dental�da�
Escola�Irmã�Dulce.�Todos�abriram�mão�do�descan-
so� em� pleno� sábado� para� trabalhar� no� evento,�
realizado� na� Escola� Municipal� Monteiro� Lobato,�
no�Jardim�Tiradentes.
� Loiede�de�Souza�Brito,�em�Goiânia�venceu�
o�nervosismo�e�deu�uma�aula�de�escovação�para�
dezenas� de� crianças.� “Valeu� a� pena� vir”,� disse�
Loiede�de�Souza.�“As�crianças�normalmente�não�
sabem� como� escovar� os� dentes� e� a� escovação�

Projeto�Rondon®�Goiás�
participa�do�Mobilize�

incorreta�pode�provocar�desgaste�do�esmalte�dos�
dentes�e�retração�da�gengiva.�Por�isso�é�importan-
te�repassar�a�informação.”�Enquanto�a�estudante�
orientava�sobre�higiene�dental,�os�acadêmicos�de�
enfermagem� da� PUC-Goiás� coordenavam� seis�
rodas�de�conversa�sobre�cuidados�na�gestação�e�
prevenção� de� doenças� sexualmente� transmissí-
veis�(DSTs)�e�aids.�
� As� palestras� foram� movimentadas.� Após�
os�informes�e�orientações�sobre�a�transmissão�de�
doenças� sexualmente� transmissíveis,� foram�
distribuídos� preservativos,� e� após� o� bate-papo�
sobre�pré-natal,�as�grávidas�participaram�de�um�
sorteio� de� kits� doados� pela� Organização� das�
Voluntárias�de�Goiás�(OVG).�As�rodas�de�conversas�
foram� rápidas,� de� no� máximo� 20� minutos,� e�
interativas,�com�o�objetivo�de�tirar�as�dúvidas�dos�
participantes.�Deram�muito�resultado.
� Grávida�de�7�meses�do�primeiro�filho,�uma�
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menina�que�se�chamará�Maria,�a�merendeira�Kelly�
Priscila�Martins�Oliveira,�28�anos,�foi�à�escola�onde�
é�servidora�municipal�trabalhar�como�voluntária�
na�cozinha�durante�o�Mobilize.�Na�hora�da�pales-
tra�sobre�cuidados�com�a�gravidez,�as�companhe-
iras�de�trabalho�se�desdobraram�nas�tarefas�para�
que�ela�pudesse�parar�e�assistir.�“Não�sabia�que�até�
os�seis�meses�de�vida�o�bebê�só�deve�ingerir�leite�
materno.� Já� estava� aprendendo� fazer� uns� chazi-
nhos�para�dores�de�barriga�e�hoje�aprendi�que�não�
se�deve�dar�nada�à�criança�além�do�peito.”
� Rosa�de�Souza�Barbosa,�63�anos,�pioneira�
do�bairro,�deixou�a�roupa�que�estava�lavando�de�
molho�em�casa�e�foi�ao�Mobilize�junto�com�o�filho�
Edvaldo�de�Souza�Barbosa,�de�32�anos,�para�retirar�
o�passaporte�do�idoso.�Ficou�orgulhosa�de�ver�a�
organização�do�evento.�“Está�tudo�muito�bonito.�
Eu�valorizo�porque�me�mudei�para�cá�para�morar�
embaixo�de�um�pé�de�árvore.�Depois�vivi�em�uma�
barraca� de� lona� e� só� então� consegui� construir�
minha� casa.� Hoje� o� bairro� está� muito� bom� e�
desenvolvido.”�
� Durante�o�evento�os�rondonistas,�também�
distribuíram� folderes� explicativos� sobre� o� aleita-
mento� materno,� material� desenvolvido� pelo�

Instituto� de� Desenvolvimento� Tecnológico� e�
Humano�(Idtech),�que�coordena�o�movimento�Nós�
Podemos� Goiás,� e� pela� Secretaria� Municipal� de�
Saúde�de�Goiânia.�O�material�mostra�a�importância�
da�amamentação,�que�atende�as�metas�4�(reduzir�a�
mortalidade�infantil)�e�5�(melhorar�a�saúde�mater-
na)�dos�Objetivos�do�Desenvolvimento�do�Milênio�
(ODM),� propostos� pela� Organização� das� Nações�
Unidas�(ONU).
� Ao�todo,�cerca�de�350�voluntários�fizeram�
parte� do� Mobilize,� que� incluiu� ações� como�
encaminhamento� para� o� mercado� de� trabalho,�
pré-inscrições� para� cursos� profissionalizantes,�
emissão�de�passaporte�do�idoso,�palestras�e�rodas�
de� conversa,� oficinas� de� reaproveitamento� de�
alimentos,�entre�outras.�Toda�a�programação�foi�
planejada� pelo� Comitê� Regional� de� Ação�
Voluntária�do�HSBC�para�atender�as�metas�para�os�
ODM,�como�a�melhoria�da�saúde�das�gestantes,�
respeito� ao� meio� ambiente� e� desenvolvimento�
econômico.� Também� apoiaram� o� evento� a�
Losango,� Realize� Consultorias,� Saneago,� Sesi� ‒�
Fieg,� Sinduscon,� Celg,� OVG,� Senac,� Grupo� Life,�
Ciee,�Cevam,�Secretaria�de�Estado�de�Cidadania�e�
Trabalho,�Sine�e�IEL.
�
�
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� O� Projeto� Rondon®� Goiás� manteve� a�
tradição�do�movimento�na�luta�contra�o�tabagis-
mo�e�marcou�presença�na�7˚�edição�da�corrida�
Largue�o�Cigarro�Correndo,�realizada�no�dia�30�de�
setembro,�na�Avenida�Rio�Verde.�A�via�divide�os�
municípios�de�Goiânia�e�Aparecida�de�Goiânia.�A�
corrida�teve�a�participação�de�mais�de�800�atletas�
e�ofereceu�opções�de�provas�com�distâncias�de�4,�
8� e� 12� quilômetros.� A� largada� aconteceu� às� 8�
horas.�Realizado�anualmente�pela�Liga�Acadêmica�
do� Pulmão� (Lapu)� da� Facudade� de� Medicina� da�
Universidade�Federal�de�Goiás�(UFG),�em�parceria�
com�o�Serviço�Social�do�Comércio�(Sesc),�o�evento�
procura�incentivar�a�prática�de�exercícios�físicos�em�
contraponto�ao�hábito�do�tabagismo.�
� Além�de�estarem�em�contato�com�esporte,�
os�participantes�da�corrida�têm�a�oportunidade�de�
conhecer� pessoas� e� compartilhar� experiências�
sobre�o�assunto.�Integrantes�da�Liga�do�Pulmão,�os�
15� rondonistas� voluntários� apoiaram� a� comissão�
organizadora�do�evento,�que�faz�parte�da�agenda�
oficial� da� Sociedade� Goiana� de� Pneumologia� e�
Tisiologia.� O� Projeto� Rondon®� Goiás� também�
forneceu�os�mil�folhetos�com�informações�sobre�os�
males�do�cigarro�adicionados�aos�kits�dos�atletas�e�
distribuídos� ao� público.� “Nosso� recado� sobre� a�

Projeto�Rondon®�Goiás�apoia�7ª�
Corrida�Largue�o�Cigarro�Correndo

importância� de� uma� vida� saudável,� longe� do�
cigarro,� foi� dado� com� louvor”,� disse� o� vice-
presidente�do�Projeto�Rondon®�Goiás,�Daniel�Regis�
de�Oliveira�Ribeiro,�que�esteve�presente�à�largada.
� De�acordo�com�a�Organização�Mundial�de�
Saúde�(OMS),�o� fumo�é�um�dos�males�evitáveis�
que�mais�causam�mortes�no�mundo.�Só�no�Brasil,�
ele�causa�cerca�de�200�mil�mortes�por�ano,�por�
inúmeras�doenças,�entre�as�quais�os�cânceres�de�
pulmão,� boca,� laringe,� esôfago,� estômago,�
pâncreas,� bexiga,� rim,� faringe,� colo� de� útero,�
mama,� reto,� intestino� e� próstata.� Problemas�
relacionados�ao�sistema�cardiovascular�também�
podem�ter�como�causa�o�tabagismo.�Entre�estes�
estão�o�infarto�agudo�do�miocárdio�ou�trombo-
embolismo�pulmonar,�além�de�desencadear�ou�
agravar�a�hipertensão�arterial.�
� Fumar�também�prejudica�a�pele�levando�
ao� envelhecimento� precoce� por� diminuir� o�
colágeno�e�dificultar�a�circulação�periférica.�Mas�é�
possível� trocar� de� vício� substituindo� o� cigarro�
pelo�exercício�físico.�O�exercício�físico�libera�uma�
série� de� substâncias� que� causam� bem� estar� e�
melhoram�o�humor.�Com�o�tempo�será�fácil�viciar-
se�nessa�sensação�prazerosa�e�saudável,�deixando�
de�lado�o�prazer�de�fumar,�que�só�faz�mal�à�saúde.
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� O� ano� de� 2012� representou� um� marco�
para�o�Projeto�Rondon�Goiás.��No�dia�19�de�dezem-
bro,� o� movimento� foi� eleito� membro� titular� do�
Conselho�Estadual�de�Saúde�de�Goiás�para�a�gestão�
2013/2016.�O�órgão�é�corresponsável�pela�elabora-
ção�e�atualização�das�políticas�estaduais�de�saúde.�
Tem�caráter�deliberativo�e�consultivo�e�prerrogati-
va�legal�de�fiscalizar�as�ações�e�serviços�de�saúde�no�
Estado�de�Goiás.�A�eleição�coroa�de�êxito�o�trabalho�
histórico� do� Projeto� Rondon� Goiás� em� favor� da�
saúde�pública�no�Estado.�
� Oitenta�entidades�se� inscreveram�para�a�
eleição:�35�no�segmento�Usuário,�24�entidades�no�
segmento�Governo/Prestador�e�20�entidades�do�
segmento�Trabalhador.�Cada�entidade�candida-
tou�até�2�delegados�para�disputarem�a�vaga�de�
titular�ou�suplente�no�pleno�do�CES-GO.�O�Projeto�
Rondon®� Goiás� ficou� em� primeiro� lugar� no�
segmento�de�usuários,�o�mais�concorrido.�
� "Essa�vitória�na�eleição�de�uma�das�mais�
respeitadas� entidades� de� controle� social� na�

Projeto�Rondon®�Goiás�é�eleito�
para�o�Conselho�Estadual�de�Saúde�

Saúde�do�Estado�mostra�o�quanto�o�movimento�é�
respeitado� em� Goiás",� comentou� o� presidente,�
José�Cláudio�Romero.�"É�uma�demonstração�de�
reconhecimento�e�confiança�em�nosso�trabalho�e�
muito� nos� orgulha."� Os� membros� efetivos� têm�
poder�de�voz�e�voto�nas� reuniões�do�Conselho�
Estadual�de�Saúde.�O�Projeto�Rondon�Goiás�será�
representado� pelo� seu� vice-presidente,� Daniel�
Régis�de�Oliveira�Ribeiro.

� No� dia� 13� de� junho,� o� jornal� Diário� da�
Manhã�publicou�carta�de�autoria�do�presidente�
do� Projeto� Rondon®� Goiás,� José� Cláudio�
Romero,� onde� ele� cobra� das� autoridades� a�
execução� de� Projetos� de� urbanização� de� três�
áreas� públicas� de� Goiânia� desocupadas� pelo�
Programa�Municipal�de�Habitação.� �Os�projetos�
foram� elaborados� por� alunos� dos� cursos� de�
Arquitetura� e� Gestão� Ambiental� da� Pontifícia�
Universidade�Católica�de�Goiás�(PUC�Goiás)�sob�
de� professores� do� Inst i tuto� do� Trópico�
Subúmido� (ITS)� e� de� técnicos� do� Projeto�
Rondon®�Goiás,�para�a�Secretaria�Municipal�de�
Habitação.�Mas�nunca�saíram�do�papel.�

Diário�da�Manhã�publica�carta�do�
presidente�do�Projeto�Rondon®�Goiás

� José� Cláudio� Romero� foi� motivado� a�
escrever�a�carta�em�função�de�protestos�de�jovens�
do� Jardim� das� Aroeiras,� pela� construção� do�
Parque� Iraci� Maria� Gomes.� Eles� cobravam� a�
urbanização�da�área�conhecida�como�“Buracão”,�
que,� após� a� desocupação,� foi� transformada� em�
ponto� de� descarte� clandestino� de� lixo.� Com� a�
construção�do�Parque,�a�comunidade�se� livraria�
do� problema� e� teria� uma� opção� de� lazer,� que�
contribuiria�enormemente�para�a�sua�qualidade�
de� vida.� “É� urgente� que� esses� projetos� sejam�
executados”,� cobrou.� Os� dois� outros� parques�
previstos� foram� projetados� para� áreas� nas� Vilas�
Montecelli�e�Emílio�Povoa.
�

Na�mídia
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Projeto�Rondon®
Integrar�para�não�entregar

Faça�desse�ideal,�sua�bandeira.





Associação dos Rondonistas
do Estado de Goiás

Rua�Carlos�Chagas�N.º�186�Qd.�06�Lt.�30,�Sala�01,�pavimento�superior,�Setor
Serrinha�-�Goiânia�(GO)�-�CEP:�74�835-020�-�Fone/Fax:�(62)�3275-4261
contato@projetorondon-go.org.br��-��www.projetorondon-go.org.br
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