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Apresentação

2013/2016. Foram inscritas 35 entidades no
segmento Usuário, 24 entidades no segmento
Governo/Prestadore20entidadesdosegmento
Trabalhador. Cada entidade candidatou até 2
delegadosparadisputaremavagadetitularou
suplentenoplenodoCES-GO.

O Projeto Rondon® Goiás ficou em
primeirolugarentreasentidadeseleitascomo
titularesnosegmentoUsuários,omaisdisputado. "Essa vitória na eleição de uma das mais
respeitadas entidades de controle social na
SaúdedoEstadomostraoquantoomovimento
érespeitadoemGoiás",comentaopresidente,
José Cláudio Romero. "Essa demonstração de
reconhecimentoeconfiançaemnossotrabalho
muitonosorgulhou.Foiagrandeconquistado
movimentoem2012."
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A saúde foi o foco das ações do Projeto
Rondon®em2012.Duranteoano,omovimento
realizou cinco importantes ações na área em
Goiânia e Aparecida de Goiânia. Além disso, no
mêsdejaneiro,apoiouaOperaçãoPaiFrancisco.
Realizada pela Universidade Estadual de Goiás
(UEG)emparceriacomoMinistériodaDefesa,a
açãolevouoitogoianosacidadedeGuimarães,no
Maranhão,paraauxiliarnaprevençãoecontrolede
três patologias: malária, esquistossomose e
leishmaniose. Os voluntários receberam kits do
rondonista,commanual,mochilaechapéu.

A atuação histórica do Projeto Rondon®
GoiásemfavordaSaúdePúblicafoicoroadaem
dezembro, por ocasião da Plenária de Eleição
pararenovaçãodasentidadesquecompõemo
ConselhoEstadualdeSaúdeparaomandatode

RelatóriodeAtividades2012

ProjetoRondon®Goiásemação

RelatóriodeAtividades2012

ProjetoRondon®Goiásapoiou
OperaçãonoMaranhão

ProjetoRondon®

6


Nomêsdejaneiro,oProjetoRondon®Goiás
apoiouaOperaçãoPaiFrancisco,organizadapela
UniversidadeEstadualdeGoiás(UEG),emparceria
com o Ministério da Defesa para levar auxilio no
controledemalária,esquistossomoseeleishmaniose na cidade de Guimarães, no Maranhão. Oito
acadêmicosdoscursosdeenfermagem,comunicaçãosocialeagronomiaembarcaramnodia19,para
passar18diasnomunicípio.Elesreceberamkitscom
mochila,chapéuemanual.

O vice-presidente do Projeto Rondon®
Goiás,DanielRégisdeOliveiraRibeiro,eogerente
dePlanejamentoeOperações,AlexsandroJorge
Lima,foramàPraçaCívicaacompanharapartida
dosestudantes.AOperaçãofoicoordenadapelo
professor Carlos Cipriano, das disciplinas de
D i r e ç ã o ,  P r o d u ç ã o  e  S o m  d o  C u r s o  d e
ComunicaçãocomhabilitaçãoemAudiovisualda
Universidade.“Omunicípioregistrouumsurtode
malária em 2011 e estava com dificuldade de
controlá-loporqueosdoentescomeçamatomar
osremédiose,quandomelhoram,abandonamo
tratamento.” Também estavam sendo registrados, na cidade, casos de esquistossomose, em
pescadores,eleishmaniose.

CarlosCiprianoeumgrupodeestudantes
deComunicaçãoqueparticipoudaviagemforam
os responsáveis pela elaboração do projeto

aprovado pelo Ministério da Defesa. Durante a
expedição, os alunos alimentaram um blog
criadoespecialmenteparadocumentarotrabalho que envolveu orientação e promoção da
saúde, cultura e educação. Até uma mostra de
cinemafoipromovidanacidade,quenãodispunhadestetipodeentretenimento.

Para o estudante de enfermagem Alan
Jonhson João Roberto, de 23 anos, aluno da
unidadedeCeres,aoperaçãofoiumaoportunidade de realizar trabalho voluntário, que ele
gosta, e também de incrementar o currículo.
“HojeaatuaçãoemsaúdeébaseadanaprevençãoeasOperaçõesdoProjetoRondon®sãouma
oportunidadedepraticarisso”,disseoestudante,
queseentusiasmouporsairdasuaregiãopara
conhecerumaoutrarealidade.

Alguns estudantes que participaram da
OperaçãoembarcaramemAnápoliseoutros,em
Brasília. Nem todos estavam presentes na Praça
Cívica. O local escolhido para o embarque foi
simbólico: em frente ao Palácio Pedro Ludovico
Teixeira,cenáriodegrandesoperaçõesdoRondon
emoutrasdécadas.Antesdapartida,ogerentede
Operações,AlexsandroLima,contouumpoucoda
história do movimento e lembrou que ali já fora
palcodegrandemovimentaçãoderondonistas.O
retornodosestudantesfoinodia5defevereiro.

mica Ana Carla Milhomem. “Ele se queixou de
expectoraçãocomsangue,temtossecrônicaeseu
paimorreudetuberculose”,explicouavoluntária
do Projeto Rondon® Goiás. Os resultados dos
exames realizados na ação foram encaminhados
para o Programa de Tuberculose da Secretaria
MunicipaldeSaúde,quefezaentregaeencaminhouoscasospositivosparatratamento.

“É a primeira vez que participo de uma
ação direta com a comunidade. Percebi outra
realidadeeacabeifazendomuitosamigos,como
o senhor José. É visível que eles são carentes e
precisammaisdeatençãodoquequalqueroutra
coisa”,comentouAnaCarla,daLigaAcadêmica
doPulmão.“Percebemoscertoreceiodosmoradoresderua.Éprecisosermaisdevagareestabelecerumaaproximaçãonaabordagem”,comenta
o estudante Wilsterman de Freitas Correia,
presidente da outra liga que participou da
campanha,adasDoençasInfecto-Parasitárias.

DavidAlvesdeMoura,de22anos,também
foi atendido pela equipe do Projeto Rondon®. Do
Maranhão,elefoiemboradacidadedafamíliapor
contadasdrogas.“Fuipelacabeçadosoutros”,disse.
Passandomal,comapressãoalta,eleadmitiuque
tinhausadocrackpelamanhã.Conversandocomos
rondonistas,afirmouqueoseusonhoeralargaro
vícioevoltarparaacasadamãe.“Canseideapanhar
dapolícia”.ComoapoiodaSemas,omoradorderua,
ex-cabeleireiro, foi encaminhado para tratamento
naCasadeEurípedeseteveagarantiaquesairádelá
comapassagemdevoltaparaasuacidade.
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Aocorrênciadatuberculoseémaisde60
vezes maior entre os moradores de rua do que
entreapopulaçãoemgeral.Aconstataçãoéde
pesquisa realizada em 2005 pela Faculdade de
SaúdePública(FSP)daUniversidadedeSãoPaulo
(USP),commoradoresderuadacapitalpaulista.
Baseado nestes indicadores, o Projeto Rondon®
G o i á s ,  e m  p a r c e r i a  c o m  o  I n s t i t u t o  d e
Desenvolvimento Tecnológico e Humano
(Idtech),promoveunosdias23e24demarço,na
Matriz de Campinas, uma importante ação de
combate à doença entre moradores de rua.
Foramrealizados41atendimentos

Aaçãofoirealizadaemcomemoraçãoao
Dia Mundial de Combate à Tuberculose, 24 de
março,eocorreusimultaneamenteaoMutirãoda
Acolhida, promovido pela Prefeitura de Goiânia
pormeiodaSecretariaMunicipaldeAssistência
Social(Semas).Omutirãoduroudoisdias.Cerca
d e  4 0  r o n d o n i s t a s ,  m e m b r o s  d a s  L i g a s
Acadêmicas do Pulmão e das Doenças InfectoParasitárias da Universidade Federal de Goiás
(UFG), repassaram informações sobre a doença,
preencheramquestionáriosdetriagemsintomatológicaerealizaramcoletadematerialparaexames
debaciloscopiaempessoascomsintomas.

JoséCarlosdosSantos,naturaldeMaceió
(AL)foiumdosquetiveramamostracoletada.Ele
veio para Goiânia trabalhar na construção civil,
mas perdeu os documentos e não conseguiu
trabalho. Estava morando na rua. Cheio de
histórias,oex-pescadorfoiatendidopelaacadê-
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Em2012,oProjetoRondon®Goiáscomemorou o aniversário do marechal Cândido
Mariano da Silva Rondon, dia 5 de maio, com
muito trabalho. Nesta data foi realizada a
OperaçãoCerradoVII,emhomenagemaoherói
da integração nacional, defensor das causas
indígenas e patrono do movimento, que é
nacionaleatuahá45anospromovendoainclusão social. A ação levou saúde, cidadania e
consciênciaambientalaoResidencialJardinsdo
Cerrado VII, construído com recursos do
Programa Minha Casa, Minha Vida, para abrigar
famílias que precisaram do apoio do governo
paraconquistarosonhodamoradiaprópria.

As atividades ocorreram no Centro de
Cidadania, das 14 horas às 18 horas. Estiveram
envolvidos,14acadêmicosdasLigasdoPulmãoe
D i a b e t e s  d a  F a c u l d a d e  d e  M e d i c i n a  d a
UniversidadeFederaldeGoiás(UFG).Aaçãofoi

apoiada pelo Instituto de Desenvolvimento
TecnológicoeHumano(Idtech),quedesenvolve
junto à Caixa Econômica Federal o Plano de
IntervençãodoTrabalhoTécnicoSocial(PITTS)no
bairro. O Instituto, junto com uma empresa
tambémcontratadapelaCaixa,éoresponsável
pelasatividadesdirecionadasacercade1,8mil
famílias.

Foram realizadas durante toda a tarde,
aferição de Pressão Arterial e testes de Glicose,
alémdepalestraseducativassobrepromoçãoda
saúde. Em uma tenda no pátio do centro de
convivência,osmoradoresaprenderamaconfeccionar objetos de decoração com material
reciclável.TambémfoirealizadaumaOficinade
Brinquedos com Garrafas Pet. As crianças e até
adultossedivertiramavalercomosbichinhosde
plástico que aprenderam a fabricar. Quem se
interessoupodeaproveitaraSaladeLeitura.

Atividadesrealizadas
Aferiçãodepressãoarterial:47
Testesdeglicemia:58
OficinasdeReciclagem:14

Palestras:16
Questionários/Tuberculose:40
Atendimentos:175

no Hospital Sara, em Brasília, depois de uma
fratura da coluna que o deixou paraplégico.
Ficou encantado com o avestruz que moldou
compinhaemassadebiscuit.

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
Moradoresdobairro,RosendoConceiçãoVasco,
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
famíliassemcondiçõesdepagarpelasmoradias.
“O Projeto Rondon faz toda a diferença para a
população.Asparceriassãomuitobemvindas.”
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Os moradores do Residencial Jardins do
CerradoVIIcomemoraramaaçãorealizadapelo
Projeto Rondon® Goiás. A cabeleireira Maria do
Amparo Costa Souza, 55 anos, aproveitou a
operaçãoparaconferirapressãoarterialefazera
dosagemdeglicosedamãe,RosaPereiradaSilva,
79.Aidosaédiabética.“Éprecisoficardeolhoeo
postodesaúdeédistante.Aquifoibemmaisfácil.”

José Ferreira Gonçalves, 63 anos, divertiu-se na oficina de topiaria, artesanato que
misturamaterialreciclávelesementesecascas
deárvores.Lembrou-sedostrabalhosmanuais
quefaziaquandopassouoitomesesinternado
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O vice-presidente do Projeto Rondon
Goiás, Daniel Regis de Oliveira Ribeiro, ressaltou
queaOperaçãoCerradoVIIfoiespecialporatender
famílias recém-transferidas, que precisam desse
apoio.Alémdetercarátersocial,salientouDaniel
Régis,asaçõesdoProjetoRondonproporcionam
aosestudantesumavivênciapráticaqueaacademianãoécapazdeoferecer.

Para o rondonista Marcus Vinícius
MunizMendes,integrantedaLigadoPulmão,
dedicar um dia de folga como o sábado ao
trabalhonãoésacrifício.“Éumasatisfação.Essa
experiência é muito boa não só do ponto de

vista profissional, como pessoal. Me sinto
gratificadopordispensaromeutempoauxiliandoquemprecisa.”

147anosdehistóriapela
integraçãonacional

O marechal Cândido Mariano da Silva
Rondonnasceuem5demaiode1865,emMimoso,
MatoGrosso.Aos16anos,ingressounaEscolaMilitar
daPraiaVermelha.Desdeentão,dedicousuavidaà
integraçãonacionaleàscausasindígenas.Fundouo
Serviço de Proteção aos Índios, hoje Funai e, em
1952, sugeriu a criação do Parque Nacional do
Xingu,projetoconsumadoem1961.Faleceuem19
dejaneirode1958,noRiodeJaneiro.

Sua dedicação às populações indígenas
sensibilizouasociedadebrasileira,porocasiãode
seufalecimento,esuscitouadeptosdesejososde
manteroseulegadoefazê-lofrutificar.Em1967,
foicriadanoRiodeJaneiro,aFundaçãoNacional

ProjetoRondon.Oobjetivoeralevarestudantes
universitários à região Norte, para propiciar o
intercâmbiodeculturaseprestarserviçosvoluntáriosaosíndioseàpopulaçãolocal.Afundação
semanteveatuanteaté1989,quandofoiextinta
pelogovernoSarney,nareformaadministrativa.

Insatisfeitos com o fim da Fundação, os
integrantes do movimento o transformaram em
organizaçãonão-governamental(ONG).Aentidade, que está representada em vinte estados
(incluído o Distrito Federal), mantém as mesmas
características,atuandoemparceriacomuniversidadespelapromoçãosocialeainclusãodecomunidadescarentesdeatençãodopoderpúblico.

TecnológicoeHumano(Idtech).Vinteacadêmic 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
prestaroserviçoàcomunidade.

“Foi a primeira vez que a Liga de
Cardiologia participou de uma atividade do
Projeto Rondon® Goiás. Foi uma experiência
muitoimportanteporquetivemosumrelacionamentodiretocomaspessoas,situaçãoquenão
ocorredentrodoambienteacadêmico”,explicou
apresidentedaLiga,AyllaKeiner.Ofuncionário
público Wilibaldo de Sousa Júnior, aprovou o
atendimento dos acadêmicos. “Excelente, me
deram boas dicas para continuar o meu tratamentodesaúdecomomeumédico”,disse.

De acordo com a representante da
DivisãodeTriagemeColetadoHemog,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.“Masasdoaçõesemcampanhascomo
aquefoirealizadanãovãoapenasparavítimas
deacidentes.Existemváriasdoençasecirurgias
que requerem o uso do sangue.”, esclarece.
Outro dado surpreendente é que um doador
podeajudarmaisquatropessoasqueprecisam
datransfusão.
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Nodia7dejulho,cercade40voluntários
de diversas instituições públicas e privadas
participaram de campanha com o objetivo de
i n c e n t i v a r  a  d o a ç ã o  d e  s a n g u e  p a r a  o
Hemocentro de Goiás (Hemog), que tem o
estoque reduzido no mês de férias. O Projeto
RondonGoiásestavapresentenaação,promovida pelo movimento Nós Podemos Goiás. Para
atrair a atenção dos possíveis doadores, foram
montadasduastendasnoParqueAreião.Maisde
cem pessoas participaram das atividades, que
focaramasáreasdasaúdeedomeioambiente.

 “O objetivo do evento foi despertar a
solidariedade, mostrando que cada um pode
fazersuaparte.Esseéoespíritodoomovimento
Nós Podemos Goiás”, disse o coordenador do
núcleo,AlexsandroLima.ONósPodemosGoiásé
formado por diversas empresas, instituições e
órgãos do poder público, que incentivam e
fomentamocumprimentodosoitoobjetivosdo
milênio. Segundo o coordenador, a Campanha,
intitulada“NósPodemosmudaromundo.Você
podesalvarumavida”,deverátercontinuidade.

Na tenda do Parque Areião, cerca de 80
atletas e visitantes do Parque Areião puderam
conferircomoestavaapressãoarterialetiraras
dúvidas sobre saúde e doenças do coração. A
atividade foi realizada em parceria pelo Projeto
Rondon® Goiás e Instituto de Desenvolvimento
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Instituiçõeseempresas
envolveram-senacausa

OInstitutoMovertambémparticipouda
ação,esclarecendoàpopulaçãocomoidentificar
ossintomasdoAcidenteVascularCerebral(AVC).
QuempassoupelatendamontadapelaAgência
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
PagueMenos,empresasparceirasdomovimento
NósPodemosGoiás.

AConscienteConstrutoratambémesteve
presente,apresentandosuasaçõesdesustentabilidade.“Oeventoatingiuoobjetivoemdisseminar as metas do milênio para a comunidade. É
precisoacreditarnessacausaefazerummundo
melhoraté2015”,disseodiretorderesponsabilidadesocialdaempresa,FelipeInácioAlvarenga.
Representando o Gabinete de Gestão de

Interlocução com os Movimentos Sociais do
GovernodeGoiás,NeusaAlmeida,destacouaação
voluntária das instituições. “Todos nós temos a
obrigaçãodefazermosestemundomelhor.Nãoé
umacausadegoverno,éummovimentoapartidário,ecumênicoeplural”,disse.

ProjetoRondon®
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ProjetoRondon®Goiás
participadoMobilize

Onze voluntários do Projeto Rondon
Goiás,esclarecerammoradoresdeAparecidade
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
bancoHSBC.Ogrupoderondonistasfoiformado
pordezestudantesdeenfermagemdaPontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) e
umaalunadocursotécnicodehigienedentalda
EscolaIrmãDulce.Todosabrirammãododescanso em pleno sábado para trabalhar no evento,
realizado na Escola Municipal Monteiro Lobato,
noJardimTiradentes.

LoiededeSouzaBrito,emGoiâniavenceu
onervosismoedeuumaauladeescovaçãopara
dezenas de crianças. “Valeu a pena vir”, disse
LoiededeSouza.“Ascriançasnormalmentenão
sabem como escovar os dentes e a escovação

incorretapodeprovocardesgastedoesmaltedos
denteseretraçãodagengiva.Porissoéimportanterepassarainformação.”Enquantoaestudante
orientavasobrehigienedental,osacadêmicosde
enfermagem da PUC-Goiás coordenavam seis
rodasdeconversasobrecuidadosnagestaçãoe
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis(DSTs)eaids.

As palestras foram movimentadas. Após
osinformeseorientaçõessobreatransmissãode
doenças sexualmente transmissíveis, foram
distribuídos preservativos, e após o bate-papo
sobrepré-natal,asgrávidasparticiparamdeum
sorteio de kits doados pela Organização das
VoluntáriasdeGoiás(OVG).Asrodasdeconversas
foram rápidas, de no máximo 20 minutos, e
interativas,comoobjetivodetirarasdúvidasdos
participantes.Derammuitoresultado.

Grávidade7mesesdoprimeirofilho,uma
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Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e
Humano(Idtech),quecoordenaomovimentoNós
Podemos Goiás, e pela Secretaria Municipal de
SaúdedeGoiânia.Omaterialmostraaimportância
daamamentação,queatendeasmetas4(reduzira
mortalidadeinfantil)e5(melhorarasaúdematerna)dosObjetivosdoDesenvolvimentodoMilênio
(ODM), propostos pela Organização das Nações
Unidas(ONU).

Aotodo,cercade350voluntáriosfizeram
parte do Mobilize, que incluiu ações como
encaminhamento para o mercado de trabalho,
pré-inscrições para cursos profissionalizantes,
emissãodepassaportedoidoso,palestraserodas
de conversa, oficinas de reaproveitamento de
alimentos,entreoutras.Todaaprogramaçãofoi
planejada pelo Comitê Regional de Ação
VoluntáriadoHSBCparaatenderasmetasparaos
ODM,comoamelhoriadasaúdedasgestantes,
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,SecretariadeEstadodeCidadaniae
Trabalho,SineeIEL.



13
ProjetoRondon®

meninaquesechamaráMaria,amerendeiraKelly
PriscilaMartinsOliveira,28anos,foiàescolaonde
éservidoramunicipaltrabalharcomovoluntária
nacozinhaduranteoMobilize.Nahoradapalestrasobrecuidadoscomagravidez,ascompanheirasdetrabalhosedesdobraramnastarefaspara
queelapudesseparareassistir.“Nãosabiaqueaté
osseismesesdevidaobebêsódeveingerirleite
materno. Já estava aprendendo fazer uns chazinhosparadoresdebarrigaehojeaprendiquenão
sedevedarnadaàcriançaalémdopeito.”

RosadeSouzaBarbosa,63anos,pioneira
dobairro,deixouaroupaqueestavalavandode
molhoemcasaefoiaoMobilizejuntocomofilho
EdvaldodeSouzaBarbosa,de32anos,pararetirar
opassaportedoidoso.Ficouorgulhosadevera
organizaçãodoevento.“Estátudomuitobonito.
Euvalorizoporquememudeiparacáparamorar
embaixodeumpédeárvore.Depoisviviemuma
barraca de lona e só então consegui construir
minha casa. Hoje o bairro está muito bom e
desenvolvido.”

Duranteoeventoosrondonistas,também
distribuíram folderes explicativos sobre o aleitamento materno, material desenvolvido pelo
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O Projeto Rondon® Goiás manteve a
tradiçãodomovimentonalutacontraotabagismo e marcou presença na 7˚ edição da corrida
LargueoCigarroCorrendo,realizadanodia30de
setembro,naAvenidaRioVerde.Aviadivideos
municípiosdeGoiâniaeAparecidadeGoiânia.A
corridateveaparticipaçãodemaisde800atletas
eofereceuopçõesdeprovascomdistânciasde4,
8 e 12 quilômetros. A largada aconteceu às 8
horas.RealizadoanualmentepelaLigaAcadêmica
do Pulmão (Lapu) da Facudade de Medicina da
UniversidadeFederaldeGoiás(UFG),emparceria
comoServiçoSocialdoComércio(Sesc),oevento
procuraincentivarapráticadeexercíciosfísicosem
contrapontoaohábitodotabagismo.

Alémdeestarememcontatocomesporte,
osparticipantesdacorridatêmaoportunidadede
conhecer pessoas e compartilhar experiências
sobreoassunto.IntegrantesdaLigadoPulmão,os
15 rondonistas voluntários apoiaram a comissão
organizadoradoevento,quefazpartedaagenda
oficial da Sociedade Goiana de Pneumologia e
Tisiologia. O Projeto Rondon® Goiás também
forneceuosmilfolhetoscominformaçõessobreos
malesdocigarroadicionadosaoskitsdosatletase
distribuídos ao público. “Nosso recado sobre a

importância de uma vida saudável, longe do
cigarro, foi dado com louvor”, disse o vicepresidentedoProjetoRondon®Goiás,DanielRegis
deOliveiraRibeiro,queestevepresenteàlargada.

DeacordocomaOrganizaçãoMundialde
Saúde (OMS), o fumo é um dos males evitáveis
quemaiscausammortesnomundo.SónoBrasil,
elecausacercade200milmortesporano,por
inúmerasdoenças,entreasquaisoscânceresde
pulmão, boca, laringe, esôfago, estômago,
pâncreas, bexiga, rim, faringe, colo de útero,
mama, reto, intestino e próstata. Problemas
relacionadosaosistemacardiovasculartambém
podemtercomocausaotabagismo.Entreestes
estãooinfartoagudodomiocárdiooutromboembolismo pulmonar, além de desencadear ou
agravarahipertensãoarterial.

Fumartambémprejudicaapelelevando
ao envelhecimento precoce por diminuir o
colágenoedificultaracirculaçãoperiférica.Masé
possível trocar de vício substituindo o cigarro
peloexercíciofísico.Oexercíciofísicoliberauma
série de substâncias que causam bem estar e
melhoramohumor.Comotemposeráfácilviciarsenessasensaçãoprazerosaesaudável,deixando
deladooprazerdefumar,quesófazmalàsaúde.

SaúdedoEstadomostraoquantoomovimentoé
respeitado em Goiás", comentou o presidente,
JoséCláudioRomero."Éumademonstraçãode
reconhecimentoeconfiançaemnossotrabalhoe
muito nos orgulha." Os membros efetivos têm
poder de voz e voto nas reuniões do Conselho
EstadualdeSaúde.OProjetoRondonGoiásserá
representado pelo seu vice-presidente, Daniel
RégisdeOliveiraRibeiro.

Namídia
DiáriodaManhãpublicacartado
presidentedoProjetoRondon®Goiás

No dia 13 de junho, o jornal Diário da
Manhãpublicoucartadeautoriadopresidente
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
ProgramaMunicipaldeHabitação. Osprojetos
foram elaborados por alunos dos cursos de
Arquitetura e Gestão Ambiental da Pontifícia
UniversidadeCatólicadeGoiás(PUCGoiás)sob
d e  p r o f e s s o r e s  d o  I n s t i t u t o  d o  Tr ó p i c o
Subúmido (ITS) e de técnicos do Projeto
Rondon® Goiás, para a Secretaria Municipal de
Habitação.Masnuncasaíramdopapel.


José Cláudio Romero foi motivado a
escreveracartaemfunçãodeprotestosdejovens
do Jardim das Aroeiras, pela construção do
Parque Iraci Maria Gomes. Eles cobravam a
urbanizaçãodaáreaconhecidacomo“Buracão”,
que, após a desocupação, foi transformada em
ponto de descarte clandestino de lixo. Com a
construçãodoParque,acomunidadeselivraria
do problema e teria uma opção de lazer, que
contribuiriaenormementeparaasuaqualidade
de vida. “É urgente que esses projetos sejam
executados”, cobrou. Os dois outros parques
previstos foram projetados para áreas nas Vilas
MontecellieEmílioPovoa.
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O ano de 2012 representou um marco
paraoProjetoRondonGoiás.Nodia19dedezembro, o movimento foi eleito membro titular do
ConselhoEstadualdeSaúdedeGoiásparaagestão
2013/2016.Oórgãoécorresponsávelpelaelaboraçãoeatualizaçãodaspolíticasestaduaisdesaúde.
Temcaráterdeliberativoeconsultivoeprerrogativalegaldefiscalizarasaçõeseserviçosdesaúdeno
EstadodeGoiás.Aeleiçãocoroadeêxitootrabalho
histórico do Projeto Rondon Goiás em favor da
saúdepúblicanoEstado.

Oitentaentidadesseinscreveramparaa
eleição:35nosegmentoUsuário,24entidadesno
segmentoGoverno/Prestadore20entidadesdo
segmentoTrabalhador.Cadaentidadecandidatouaté2delegadosparadisputaremavagade
titularousuplentenoplenodoCES-GO.OProjeto
Rondon® Goiás ficou em primeiro lugar no
segmentodeusuários,omaisconcorrido.

"Essavitórianaeleiçãodeumadasmais
respeitadas entidades de controle social na
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paraoConselhoEstadualdeSaúde
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Integrarparanãoentregar

Façadesseideal,suabandeira.

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
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