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PARATLETA DE RONDON 
DO PARÁ É DESTAQUE 
EM CAMPEONATOS DE 
BOCHA PARAOLÍMPICA
JOICE SOUSA REPRESENTOU O ESTADO DO PARÁ NOS JOGOS PARALÍMPICOS NACIONAIS

A estudante Joice Sou-
sa, de 17 anos, da rede 
municipal de Rondon 

do Pará é paratleta da categoria 
de bocha. Ela ganhou medalha de 
ouro na modalidade paraolímpica, 
no dia 16 de setembro de 2021, em 
Belém do Pará e representou o Es-
tado do Pará nos Jogos Paralímpi-
cos em nível nacional.

  Joice teve seu primeiro 
contato com a modalidade através 
do professor de educação física 
Carlos Barbosa que hoje é seu téc-
nico. No começo pensou em desis-
tir, mas recebeu apoio da mãe e da 
irmã. Hoje a atleta diz que preten-
de focar nos jogos, ir em campeo-
natos e seguir para o seu objetivo: 
disputar o mundial.  

  Modalidades paraolímpi-
cas são pouco difundidas nessa re-
gião do país devido à falta de apoio 
das entidades públicas. Segundo o 
professor Carlos Barbosa, em vir-
tude dos bons resultados e classifi-
cação da região Norte nos torneios 

de bocha, está havendo uma mo-
bilização da Seduc para ampliar as 
praticas da modalidade no estado.

  Responsável pelos treinos e 
inscrições de Joice nos torneios de 
bocha, Carlos pretende realizar um 
trabalho voluntário na Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) para que alunos e alunas 
também possam praticar essa e ou-
tras modalidades paraolímpicas.

  Em Rondon do Pará, Joice 
Sousa foi a primeira paratleta de 
bocha a participar de torneios. A 
jovem recebeu apoio da secretária 
de educação de Rondon para as 
viagens e um kit de bocha parao-
límpica BC4 da prefeitura da cida-
de.

  O professor Carlos ressalta 
ainda a importância da valoriza-
ção das atividades e a importância 
de inserir os jovens na prática de 
esportes. “Melhora a qualidade de 
vida da criança, autoestima, con-
dição física, autonomia em poder 
realizar tarefas, o cognitivo. Enfim, 
são vários os benefícios” relatou o 
professor. 

CARLOS BARBOSA
Técnico

DIVULGAÇÃO

O esporte 
“melhora a 
qualidade de 
vida da criança, 
autoestima, 
condição física, 
autonomia em 
poder realizar 
tarefas, o 
cognitivo."

MEDALHA DE OURO>> A paratleta joice Sousa nos jogos Paralímpicos Nacionais

ANTIGO CINEMA 
RODONENSE 
"IDEAL" É TEMA DE 
DOCUMENTÁRIO

Era uma vez uma pequena vila 
no interior do Pará onde as ruas la-
macentas no inverno amazônico e po-
eirentas no verão se misturaram com 
as ficções da tela de cinema. O Cine 
Ideal, que existiu do começo da déca-
da de 1970 até início dos anos 1990, 
era o principal ponto de encontro dos 
rondonenses. A esquina das ruas Mi-
nas Gerais com a 1° de Maio era onde 
a magia acontecia. Naquela sala, casais 
de namorados surgiram inspirados 
nos filmes românticos, pessoas chora-
vam emocionadas com os dramas, se 
indignavam com os vilões e tinham 
momentos de leveza, em meio ao co-
tidiano daquela vida difícil, que pare-
cia um roteiro de faroeste americano.

Enquanto a antiga Vila Rondon 
recebia migrantes de diversas partes 
do Brasil nos anos turbulentos da di-
tadura militar, os filmes de faroeste 
espaguete, dos trapalhões na Serra 
Pelada e das lutas do Bruce Lee tra-
ziam talvez mais do que a leveza de 
um entretenimento nos finais de tar-
de. É possível que as histórias em tela 
servissem de estímulo aos homes e 
mulheres que vinham, com espírito 
desbravador, e, ao verem nos filmes 
os norte-americanos conquistando 
territórios, criando gado, fazendo jus-
tiça com as próprias mãos, se inspiras-
sem em fincar o pé e brigar por essa 
terra, por amor ou por necessidade.

Nos finais de tarde, por volta das 
18h, começava a tocar nos auto falan-

tes, que funcionavam também como 
uma “rádio poste”, a música tema do 
filme “Três homens em Conflito”, de 
Sérgio Leoni, que alertava a popula-
ção da cidade que a sessão daquele 
dia estava prestes a começar. Aquele 
assovio, como um coiote uivando nos 
morros dos desertos, soava de forma 
peculiar naquele pôr-do-sol da Vila 
Rondon, que iluminava em paralelo 
a rua Minas Gerais, enquanto as pes-
soas se arrumavam para ir ver filme, 
fosse a pé, de bicicleta ou a cavalo.

Foi de José Monteiro, vindo do 
Espírito Santo junto com sua família, a 
iniciativa corajosa de construir um ro-
busto prédio de alvenaria, com cerca 
de 486 acentos, em um terreno incli-
nado, naquela vila onde havia apenas 
modestas casas de madeira ou de bar-
ro cercadas ainda por muita floresta 
amazônica nativa. Ter motor gerador 
de energia foi obrigatório, tendo em 
vista que não havia rede elétrica. Água 
encanada, saneamento básico e asfal-
to eram também sonhos distantes. Tal 
empreendimento marcou gerações em 
quase duas décadas de funcionamento.

Antigos funcionários e fre-
quentadores do Cine Ideal fizeram 
relatos emocionados daquela época 
em um documentário curta-metra-
gem lançado em 2016 - Cine Ideal: 
memórias de um cinema de rua de 
Rondon do Pará, cuja direção é de Ri-
cardo Tavares D’Almeida. O mesmo 
se encontra disponível no YouTube.

CINEMA

Por Ricardo T. D’Almeida

MEMÓRIA>> Localização do Cinema Ideal na década de 1970, em Rondon 

ACERVO PESSSOAL

Por Ingrid Carolinne



RURAL ESPORTE BAIRROS
PRODUTORES SÃO 
DESAFIADOS NO 
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ATLETA  DE 
RONDON 
CONQUISTA OURO

FALTA ÁGUA PARA 
MORADORES DA 
JADERLÂNDIA

SOLUÇÃO 
PARA O LIXO
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taduais e vereadores de cada estado 
e município; e também apresentar 
subsídios ao Tribunal de Contas da 
União para o estabelecimento das 
cotas do Fundo de Participação dos 
Estados e do Fundo de Participação 
dos Municípios.

Mas não é só o governo que se 
beneficia do Censo Demográfico, 
toda sociedade faz uso dos resul-
tados. É partir desses dados que se 
selecionam os locais para a insta-
lação de fábricas, supermercados, 
escolas, creches, áreas comerciais 
e outros estabelecimentos priva-
dos. É também a partir desse perfil 
traçado sobre a população que os 
cidadãos podem reivindicar maior 
atenção do governo municipal ou 
estadual para problemas especí-
ficos como a expansão da rede de 
água e esgoto, da rede telefônica e 
de acesso à internet. São inúmeros 
os usos que um país pode fazer dos 
resultados de um Censo Demográ-
fico. 

Em todo o Pará, 7 mil servi-
dores temporários do IBGE estão 

EDITORIAL>> Censo Demográfico em Rondon do Pará

Não é só o 
governo que 
se beneficia 
do Censo 
Demográfico, 
toda sociedade 
faz uso dos 
resultados.

A IMPORTÂNCIA DO CENSO DO IBGE 
PARA RONDON DO PARÁ
SÃO 7 MIL SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO IBGE EM VISITA DOMICILIAR NO ESTADO DO PARÁ, DESDE O INÍCIO DE AGOSTO 

A produção desse jornal faz parte da Disciplina Laboratório de Jor-
nalismo Impresso do 4º período do curso de Jornalismo da Faculda-
de de Comunicação, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.
Direção da Faculdade: Marcelo Leite Barbalho
Vice-direção: AC. Condeixa de Araújo
Professores reponsáveis: Antônio Carlos Ribeiro e Karolina Calado
Estudantes: Kennidi Junior, Lucas Rodrigues, Geciane Costa, Bárbara 
Ferreira, Camila Gusmão, Antônio Ferreira, Clara Maia, Fernanda 
Soares, Heloisa Serrão, Ingrid Carolinne, Ricardo T. D’Almeida, Jus-
sara Alves, Rogério Filho e Ana Lua Franco.
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, s/n., Rondon do Pará - PA, CEP: 
68638-000
Tiragem: 500 exemplares

A cada década o Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) 

realiza o Censo Demográfico. De-
vido à pandemia, o recenseamento 
de 2020 só está sendo feito agora. 
O objetivo é conhecer em detalhe 
como é e como vivem os brasilei-
ros. Essas informações norteiam o 
desenvolvimento e implementação 
de políticas públicas e  também ser-
vem de guia para o aporte de inves-
timentos, tanto do governo quanto 
da iniciativa privada. Assim, se-
gundo o próprio IBGE, o Censo 
serve para compreender o tama-
nho e distribuição da população; 
identificar áreas de investimentos 
prioritários em saúde, educação, 
habitação, transportes, energia e 
programas assistenciais; selecionar 
locais que necessitam de programas 
de estímulo ao crescimento econô-
mico e ao desenvolvimento social; 
fornecer dados a partir dos quais 
se define a representação política 
no País, indicando o número de 
deputados federais, deputados es-

visitando desde o início de agosto 
os 144 municípios, ou seja, cerca 
de dois milhões de domicílios. Em 
Rondon do Pará, 30 recenseadores 
foram aprovados na seleção. Com a 
desistência de alguns, agora são 25 
pesquisadores que atendem a zona 
urbana e rural. Mas, apesar de pa-
recer um trabalho simples passar 
de casa em casa coletando infor-
mações, os recenseadores têm en-
contrado muita resistência por par-
te da população. Algumas pessoas 
têm medo de passar informações e, 
por isso, a prefeitura tem ajudado 
neste trabalho. Os Agentes Comu-
nitários de Saúde, que já têm mais 
proximidade com os moradores, 
estão habilitados para auxiliar na 
coleta dos dados. Além disso, cam-
panhas de conscientização sobre a 
importância do censo têm sido re-
alizadas, especialmente nas áreas 
periféricas.

Para identificar um recense-
ador é simples: observe se ele usa 
colete, bolsa e bonés azuis com a 
logomarca do IBGE em amarelo. 

Mas o mais importante é o cra-
chá, que tem a foto do profissional, 
nome completo, matrícula, lota-
ção, número de identidade e um 
QR-Code. Os recenseadores usam 
um aparelho digital para a coleta 
dos dados,  coberto por uma capa 
azul, de tamanho um pouco maior 
do que um aparelho celular. Os re-
censeadores não pedem para entrar 
na residência, a orientação é fa-
zer a entrevista na frente de casa, 
e também não são autorizados a 
pedir qualquer informação bancá-
ria, como saldo de conta corrente, 
poupança e muito menos senhas. 
Nunca será pedido que o morador 
entregue qualquer documento, seja 
original ou cópia. Os pesquisado-
res vão pedir apenas o número do 
CPF do informante.

É importante que os rondo-
nenses colaborem com o Censo 
2022. Só assim será possível com-
preender o perfil da população 
para termos uma cidade melhor 
atendida pelas políticas públicas e 
com mais investimento privado.

CHARGE EXPEDIENTE

@rondon_noticias

facebook.com/portalrondon-
noticias

rondonnoticias.com

ACESSE O 
PORTAL 
APONTANDO 
A CÂMERA 
DO SEU 
CELULAR 
PARA O 
QRCODE:
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AGRICULTORES FAMILIARES RELATAM 
DIFICULDADES EM RONDON DO PARÁ
FALTA DE INCENTIVO E ÊXODO RURAL SÃO EXEMPLOS DE DESAFIOS ENCONTRADOS POR AGRICULTORES FAMILIARES NO CAMPO

No Brasil, segundo o 
Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abas-

tecimento, a maioria da produção 
alimentícia para os brasileiros é 
feita pelo produtor do campo. A 
agricultura familiar é a grande res-
ponsável pela maior produção de 
alimentos que vai à mesa dos brasi-
leiros. Em Rondon do Pará, há mais 
de mil famílias de produtores da 
agricultura familiar, que produzem 
plantios e criam animais dos mais 
diferentes tipos: pecuária, suino-
cultura, avicultura e piscicultura, 
mas apenas 80% têm acesso à assis-
tência técnica e 90% têm acesso à 
extensão rural e linhas de crédito.

A agricultura familiar baseada 
no pequeno agricultor tem que li-
dar com as dificuldades de acesso à 
tecnologia e com as instabilidades 
do cenário econômico, que atrapa-
lham, por exemplo, a captação de 
recursos para irrigação, assistência 
técnica e melhoramento genético, 
embora permitam ganhos de pro-
dutividade. Neste município, fazem 
parte do segmento da agricultura 

familiar os assentados e os micro 
produtores tradicionais.

Em Rondon do Pará, as difi-
culdades da agricultura familiar 
são as mesmas sofridas na maioria 
do Brasil, de acordo com feiran-
tes da zona rural – que ficam no 
mercado municipal – as principais 
dificuldades relatadas pelos produ-
tores são: a incidência de pragas, 
necessidade de mão-de-obra, cus-
tos de produção elevados, falta de 
assistência técnica, falta de local de 
produção, carência de recursos fi-
nanceiros, entre outros.

Maria Selma de Oliveira, mãe 
solo, trabalha há mais de 20 anos 
na agricultura familiar e no mer-
cado municipal. Ela se queixa que 
fica difícil trabalhar sem suporte e 
incentivo da parte do órgão públi-
co, e quando tem um suporte, nem 
todos são beneficiados. “Eu quero 
trabalhar, porém, eu não tenho um 
terreno bom e nem estrutura para 
produzir, isso gera dificuldade na 
produção e, na falta, eu não tenha 
produtos para vender”, diz a agri-
cultora.

No município, um dos grandes 
desafios que os agricultores en-
contram é o êxodo rural. Quando 

seus filhos buscam oportunidades 
melhores na cidade, o campo acaba 
ficando nas mãos de agricultores 
mais velhos, que possuem uma ex-
periência vasta, mas não se encon-
tram com tanta vitalidade, como 
antigamente.

Segundo Márcia Azevedo, téc-
nica agropecuária da secretaria de 
agricultura de Rondon do Pará, o 
município tem mais de 8 mil km² 
em sua extensão rural, então a 
Secretaria do município não con-
segue atender todas as demandas 
das diversas comunidades. “Não 
consegue atender de fato todos os 
agricultores em sua igualdade, por 
sua estrutura ser relativamente pe-
quena e nova em sua implantação, 
de modo que ela ainda não obtém 
recursos próprios e fica dependen-
do de repasses da administração”, 
ressalta.

A Secretaria de Agricultura 
do Município tenta, na medida do 
possível, reverter o atual cenário, 
que busca suporte em nível federal 
e estadual com programas, projetos 
e convênios para tentar suprir as 
demandas, de forma mais abran-
gente, que todas as demais comuni-
dades que fazem parte da agricul-

CAMPO>> Jovem agricultor no Assentamento José Dultra, em Rondon do Pará

ALAN BRITO 

MORADORES SOFREM COM A FALTA DE ENERGIA 
ELÉTRICA EM REGIÕES RURAIS DE RONDON DO PARÁ

A energia elétrica é uma ne-
cessidade básica, fundamental e 
essencial para todos. Ela cumpre 
um papel fundamental para o fun-
cionamento de eletrodomésticos, 
eletrônicos e equipamentos ine-
vitáveis às condições de vida da 
população rondonense, mas ainda 
é inacessível aos munícipes de al-
gumas regiões da zona rural, que 
ainda não contam com este recurso 
em Rondon do Pará.

Em julho de 2011, foi criado o 
programa ‘Luz para Todos’ com o 
intuito de criar um serviço - com 
tarifas subsidiadas pelo governo fe-
deral - de acesso ao uso de energia 
elétrica à população do meio rural. 
Apesar de muitas famílias, já ins-

critas no programa, ainda não te-
rem sido beneficiadas.

A Prefeitura Municipal de 
Rondon do Pará informou à Secre-
taria responsável pela coleta de da-
dos das famílias, mas, mesmo com 
o contato já feito, essas famílias 
ainda não contam com o benefício.  
A justificativa do mapeamento e 
coordenadas geográficas das áreas, 
em que ainda não houve o trabalho 
de inclusão, deixa as populações 
rurais sem o atendimento a esse 
serviço essencial.

A Secretaria Municipal de 
Agricultura, que teve a iniciativa 
de realizar o cadastro dessas famí-
lias,  disse que após a coleta dos 
dados, as informações seriam re-
passados à Equatorial Energia, em-

tura familiar do município.
Uma forma de valorizar e fo-

mentar a agricultura familiar no 
município foi a inauguração em 
abril de 2021 do Memorial da Agri-
cultura Familiar por meio da Lei 
Aldir Blanc, na qual estão expostos 

presa responsável por esse serviço. 
A técnica de agropecuária Márcia 
Azevedo, ao relatar as razões pe-
las quais apenas algumas famílias 
foram beneficiadas e outras, não, 
ressalta que uma das causas surge 
da união ou separação de lotes, in-
clusive, após o mapeamento feito 
nas áreas. Mesmo com este serviço 
oferecido pela Prefeitura, há uma 
demora significativa para que es-
sas famílias sejam contempladas. 
A falta do atendimento gera as co-
branças, muitas vezes feitas direta-
mente à Secretaria de Agricultura.

Azevedo menciona também 
um possível “plano B” remoto da 
Prefeitura para acelerar esse pro-
cesso. “A prefeitura tem um plano 
B, que seria o contato direto com 

a SEDEME – Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Mineração 
e Energia. Para poder intervir, é 
uma somatória de força para a gen-
te conseguir resolver a problemá-
tica de quem está ficando de fora”, 
disse.

Há também relatos da comu-
nidade sobre uma possível falta de 
comunicação da Equatorial Ener-
gia com a população rural. São 
feitas perguntas referentes à insta-
lação de energia, que muitas vezes 
são respondidas de forma repetida. 
“Estamos trabalhando”. Entramos 
em contato com um morador (que 
não quis ter sua identificação reve-
lada) da região do Guarani, a cerca 
de 19 km do perímetro urbano de 
Rondon do Pará, que descreve so-

bre a falta de energia em algumas 
áreas. “A falta de energia por aqui 
ainda é sim uma realidade. Aqui 
onde eu moro, por exemplo, tive-
mos que pagar uma quantia gran-
de (cerca de R$ 7 mil reais para 
uma empresa privada) para termos 
energia elétrica. O ruim é que nem 
todos têm condições de pagar esse 
valor, pois é muito caro e os mes-
mos dependem do projeto que até 
hoje não abasteceu todos nós.” Esse 
mesmo morador enfatiza a pro-
messa de abastecimento da região. 
“Estamos esperando essa energia já 
tem uns 5 a 7 anos”, disse.

Não basta tentar contato com 
a Equatorial Energia. Referente ao 
programa e serviços da comunida-
de rural, não tivemos resposta.

vários painéis sobre a história dos 
feirantes mais antigos do municí-
pio. Esse foi um projeto de parce-
ria da Universidade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará, que planeja ser 
um espaço para o projeto Rádio na 
Feira, do curso de Jornalismo.

Por Kennidi Junior

Por Lucas Rodrigues

EXPEDIENTE
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O acesso à água no bairro 
Jaderlândia tem sido 
motivo de desafio para 

alguns moradores. A distribuição 
de água tem chamado atenção, pois 
em algumas casas a água chega com 
abundância e em outras residên-
cias acontece a escassez, ou seja, no 
mesmo bairro há situações e pro-
blemas diversos. Segundo os mora-
dores, a má distribuição da água é 
algo recorrente no bairro.  A água 
que os moradores recebem são de 
poços profundos, através da cana-
lização realizada pelo Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de Ron-
don do Pará (SAAE). Atualmente, a 
responsável pela entidade, há mais 
de 30 anos, é a senhora Maria de 
Lourdes Almeida, mais conhecida 
por Maria do SAAE.

O bairro Jaderlândia possui 3 
poços. A diretora do órgão relatou 
que a água não vem diretamente 
do rio como muitos munícipes re-
latam. A água é tratada, clorada, 
saída do poço subterrâneo, arma-
zenada no reservatório apoiado de 

captação chamado de RA e depois 
levada para a distribuição, que fica 
próximo à escola Lucíolo, chamado 
de ENDEMIAS.

A moradora do bairro, An-
dreia Alves, da rua Olinda Silva 
Rocha, reclama da má distribuição 
realizada pelo serviço do SAAE. 
“Lavar roupa é contar com a sorte”, 
uma vez que a água cai uma sema-
na sim, outra não. Começa a cair 
sempre pela manhã e para de cair 
no dia seguinte, às 17h, mas pode 
acontecer de não cair durante toda 
a semana.

Maria, ao ser questionada pela 
escassez de água, explica que o re-
servatório de abastecimento tam-
bém serve para distribuir água para 
o Parque São José, Miranda e uma 
parte da rua Santo Antônio que faz 
divisa com esses bairros. A direto-
ra relata que existe um projeto, mas 
ainda não saiu do papel, por isso o 
bairro continuará fazendo emprés-
timo de água através de um crono-
grama de controle registrado, e, por 
esse motivo, a água cai dia sim e 

FALTA ÁGUA NO 
BAIRRO JADERLÂNDIA

dois não. Maria Almeida informou 
que está sendo conversado com a 
atual gestora, a prefeita Adriana 
Andrade, sobre a possibilidade de 
ter mais um poço. “O certo é cada 
bairro ter seu reservatório, assim 
terá mais água para atender a de-
manda de todos e não ocorrer pro-
blemas”, enfatizou. 

A diretora do SAAE afirma 
que o consumidor tem sempre ra-
zão, e que está à disposição para 
resolver os possíveis problemas e 
continuará resolvendo como sem-
pre fez e faz.

LEIA MAIS NO SITE A MATÉ-
RIA COMPLETA SOBRE SOBRE A 
FALTA D’ÁGUA NO BAIRRO JAR-
DELÂNDIA. PARA ACESSAR O 
PORTAL, APONTE SUA CÂMERA 
DO CELULAR PARA O QRCODE 
ABAIXO:

Problemas com mau cheiro, pe-
rigo e insegurança para pedestres 
– adultos, jovens e crianças – além 
de motoristas e ciclistas que trafe-
gam pelas ruas do bairro Parque Elite.

A rua Santo Antônio, uma das mais 
movimentadas do bairro, foi a que mais 

chamou a atenção, por ter duas grandes 
tampas de esgoto abertas por um tempo 
considerável, que foram abertas depois 
de uma forte chuva, que os deixou en-
tupidos. Uma equipe da prefeitura foi 
realizar a limpeza do local, mas deixou 
as tampas abertas. No decorrer do pro-

cesso da reportagem, as tampas foram 
repostas em seus devidos lugares, de-
pois da solicitação de uma moradora.

No entanto, outras ruas do bairro 
não tiveram o mesmo trabalho reali-
zado. Dona Maria Rosa, moradora do 
bairro, reclama dos perigos que essa 
falta de manutenção traz para quem ca-
minha pelas ruas. “O fato de deixarem 
os bueiros abertos é muito perigoso, es-
pecialmente para crianças e adolescen-
tes que podem cair e se machucar, ou 
até mesmo um adulto, andando à noite”.

A universitária Louise Vilela, que 
vive no mesmo bairro da rua Santo An-
tônio, percebe os problemas das ruas e 
estradas que não suportam o volume 
d’água das chuvas de inverno. A calça-
da, por exemplo, onde os bueiros esta-
vam abertos, estava começando a ceder.

Uma moradora, que não quis se 
identificar e que tem um desses bueiros 
abertos em frente a sua casa, reclama. 
“Muito perigoso, principalmente para 
mim, que tenho um netinho que vem 
para minha casa direto, e o cheiro forte. 
Não tem proteção de nada nesse bueiro”. 
Ela também acrescenta que mora na rua 

há três anos e o bueiro ainda está aberto.
O subsecretário do Secretário de 

Obras, Bruno Scalzer, comenta sobre o 
assunto. “Nós já atendemos em outros lu-
gares. Com relação a bueiros, por exem-
plo, bueiros abertos que podem causar 
riscos de acidentes com pedestres ou até 
mesmo veículos, nós fizemos esses ser-
viços: providenciamos tampas de ferro. 
Nem sempre a gente usa a de concreto, 
tem aquelas de ferro que a gente usa para 
evitar acidentes.  Com relação ao Par-
que Elite, nós já fizemos duas”, afirmou.

Sobre o piso que está cedendo, 
Scalzer ressaltou que se trata de um pro-
jeto anterior. “A gente chegou e o projeto 
já estava pronto. A partir do momento 
que é feito um convênio, é elaborado um 
projeto, e vai ser feito o que está ali. Por 
mais que tenha entrado na nossa gestão 
- o término do reparo do bairro - a gen-
te não poderia interferir na forma como 
foi feito. Eles começaram na gestão pas-
sada e terminaram na nossa, tudo o que 
foi feito lá, a gente não tem como res-
ponder de forma específica”, ressaltou.

Com relação aos reparos e ma-
nutenções, o subsecretário enfatiza o 

que tem sido desenvolvido. “Temos 
feito alguns projetos com relação à as-
falto. Automaticamente quando se fala 
de asfalto, tem a questão da rede de 
esgoto. A gente tem trabalhado com 
relação a esgoto, mas em outro bair-
ro - o Gusmão - que é bem prejudica-
do com relação às enxurradas”, disse.

O subsecretário enfatiza a impor-
tância de a população infomar sobre os 
problemas do bairro. “E como lá é con-
siderado um bairro que passou por uma 
manutenção recentemente, a gente não 
tinha nenhum conhecimento. Se nin-
guém fala, a gente não tem como saber. 
Infelizmente precisou acontecer para a 
gente saber”. O intuito do servidor pú-
blico é estar ali, para ouvir o público. A 
gente precisa desse apoio também da po-
pulação, com relação às causas e efeitos.

O mais indicado para resolver os 
reparos necessários ao bairro Parque 
Elite é que se faça uma solicitação. A se-
cretaria de Obra tem um número e um 
e-mail para fazer esse tipo de solicitação.

POPULAÇÃO SOFRE COM OS BUEIROS NO BAIRRO 

Por Geciane Costa

GECIANE COSTA

RESERVA>> Caixas utilizadas para reservar água no bairro Jardelândia

MARIA DE LOURDES ALMEIDA
Diretora do SAAE

“O certo é cada 
bairro ter seu 
reservatório, 
assim terá 
mais água 
para atender 
a demanda 
de todos e 
não ocorrer 
problemas”.

Por Bárbara Ferreira

RUA>> A proporção dos bueiros nas ruas do bairro Parque Elite

BÁRBARA FERREIRA

SOLICITAÇÃO

PARQUE ELITE

JADERLÂNDIA
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Em Rondon do Pará, ci-
dade da região sudeste 
do Estado do Pará, está 

sendo construído um aterro sani-
tário. A previsão de entrega da 
obra é para outubro, quando será 
instalado um centro de gestão 
integrada de resíduos sólidos e 
iniciado o processamento correto 
do lixo descartado pela popula-
ção. O lixo que não for reutiliza-
do na reciclagem, será destinado 
à ‘célula’, onde ocorrerá a produ-
ção do chorume e o tratamento 
adequado para que esse mate-
rial possa voltar para a natureza. 

Matteus Rodrigues, enge-
nheiro civil responsável pela 
construção, garante que apesar 
dos atrasos ocasionados pela chu-
va, a obra está dentro do prazo 
previsto e deve contar com várias 
instalações que vão proporcionar 
benefícios ao meio ambiente. “O 
aterro é composto pelo centro de 
convivência, onde estão adminis-
trações, recepção, refeitório e ba-
nheiros. Além disso, serão cons-
truídos três galpões, sendo dois 
deles para coleta seletiva, um para 
o reverso e outro para a oficina de 
apoio. Fora a construção das cé-
lulas que servem pra receber os 
resíduos que não serão utilizados. 
A célula de tratamento é especí-
fica para o chorume, seguido do 
tratamento, para ser reutilizado 
pela natureza”, explica Rodrigues.

Próximo ao espaço da obra, 
que fica há dez quilômetros do 
município, está localizado um li-
xão a céu aberto. No local, algu-
mas pessoas ainda trabalham de 
forma manual, na separação do 
lixo. É um trabalho difícil e peri-
goso, que pode trazer riscos para a 
saúde, como explica Ivete Carva-
lho, que já atua há sete anos nessa 

atividade. Segundo a catadora, 
seu trabalho consiste em encon-
trar restos de materiais recicláveis 
que podem ser comercializados, 
como plásticos, latinhas e papel. 

Para fazer essa separação 
do material reciclável, que pode 
ser comercializado, é necessário 
abrir sacos de lixo contendo ob-
jetos cortantes, animais mortos, 
lixo hospitalar e produtos quími-
cos. No entanto, ela não consegue 
deixar esse trabalho, porque é a 
única forma de renda da família. 
Existe a esperança de que após a 
construção do Centro de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, 
vai poder ter mais segurança para 
trabalhar. “Com  o aterro sanitá-
rio eu espero melhorar, porque 
a gente vai trabalhar na sombra. 
Para mim é uma felicidade! É o 
que eu mais quero, porque aqui 
a gente fica no sol, se fura com 
agulha, com espeto de carne, com 
lâmina de gilete e corta o dedo, 
então para mim, já é uma me-
lhora”, comenta Ivete Carvalho. 

Esse projeto faz parte da Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos 
- PNRS, cujo objetivo é acabar 
com os locais de descarte irregu-
lar do lixo pelos próximos dois 
anos. No Brasil, ainda existem 
cerca de três mil unidades irregu-
lares. Conforme o documento, o 
objetivo é que até 2040 seja possí-
vel recuperar 48,1% dos resíduos 
sólidos urbanos. Hoje, apenas 2% 
desse material é reaproveitado.  

Rondon será referência para 
esta região, já que os municípios 
próximos ainda não têm esse 
projeto. No entanto, para que al-
cancem bons resultados é preciso 
empenho do poder público para 
implementar métodos de coleta 
do lixo e criar conscientização na 

lhadores estão cadastrados para 
trabalhar no local e vão receber 
capacitação para formalizarem a 
cooperativa e atuarem no merca-
do da reciclagem. A perspectiva 
é encarar esse projeto como uma 
mudança social, que pode mudar 
a vida de pessoas que estão mar-
ginalizadas e podem avançar para 
uma condição econômica melhor. 

Para o meio ambiente é o 
cenário ideal, levando em con-
sideração a PNRS. Com o aterro 
será possível fazer o tratamento 
adequado da drenagem dos gases 
e do chorume, além de evitar a 
contaminação do lençol freático. 
“A gente sabe que existem outras 
alternativas, mas, em nível nacio-
nal, o aterro é a melhor opção. A 
partir da separação, a gente conse-
gue diminuir a quantidade de lixo 
que vai para esse aterro. Então,

 a gente aumenta a vida útil 
desse aterro sanitário, diminuindo 
o gasto público”, explica Barbosa.

CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS INAUGURA EM 
OUTUBRO
O OBJETIVO É FAZER A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO 

população, já que neste municí-
pio a maior parte do material é 
descartado de forma irregular. A 
prefeitura tem o objetivo de ini-
ciar a atuação já no próximo se-
mestre, implantando estratégias 
nas coletas seletivas, em campa-
nhas nas escolas, nas empresas, 
no comércio e na comunidade. 

Para Thiago Barbosa, diretor 
do Departamento Ambiental na 
Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente - SE-
CMA, o projeto é encarado como 
um trabalho de mudança cultu-
ral. As pessoas ainda não têm o 
hábito de separar o lixo em casa 
e descartar da forma correta. Por-
tanto, existem algumas medidas 
de incentivo ao comércio, quan-
do o estabelecimento que praticar 
a reciclagem poderá receber uma 
certificação ambiental e estímu-
los como descontos em produtos 
da Prefeitura, a exemplo de alva-
rá, licenciamento ambiental etc. 
Também deve ser feita a cons-
cientização de porta em porta, 
levando os moradores que não se 
adaptarem às novas regras a rece-
ber o aviso de que o lixo não será 
coletado, caso não esteja separado 
da forma correta. “É um trabalho 
muito árduo de mudança, por-
que Rondon hoje não conta com 
esse serviço de separação. Então a 
gente entende que é difícil mudar 
essa perspectiva em um curto es-
paço de tempo”, afirma o diretor.

O lixão a céu aberto de Ron-
don do Pará será fechado e a área 
deve passar por um processo de 
recuperação. Os catadores que 
atuam no local serão transferidos 
para uma Unidade de Coope-
ração e Resíduos – UTR que vai 
funcionar no Centro de Gestão 
Integrada. Atualmente, 23 traba-

Por Camila Gusmão

RECICLAGEM>> A catadora Ivete Carvalho no lixão onde atualmente trabalha

IVETE CARVALHO
Catadora

“Com  o aterro 
sanitário eu 
espero melhorar, 
porque a gente 
vai trabalhar na 
sombra. Para 
mim é uma 
felicidade! É o 
que eu mais 
quero, porque 
aqui a gente fica 
no sol, se fura 
com agulha".

CAMILA GUSMÃO
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RECENSEADORES ENFRENTAM 
DIFICULDADES PARA COLETA 
DE DADOS DO IBGE
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SE TORNAM PARCEIROS DO IBGE DURANTE O CENSO DEMOGRÁFICO

HILEIA LIMA
SUPERVISORA DE CAMPO 
DO IBGE

"O apoio dos 
Acs tanto na 
zona rural como 
urbana tem sido 
fundamental 
para termos esse 
contato com os 
moradores".

Wilkina Pereira, 
é moradora de 
Rondon do Pará, 

e tem feito parte da equipe dos 
recenseadores do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que visitam casa por 
casa do município para entrevis-
tar os moradores sobre a coleta 
de dados necessária da pesquisa. 
Segundo a jovem, muitas dificul-
dades já foram enfrentadas para 
conseguir os dados, pois parte da 
população se recusa a passar as 
informações. “Muitos ficam com 
desconfiança. Mesmo a gente 
explicando do que se trata, eles 
acabam pensando que pode ser 
algum golpe ou assalto. Outros já 
sabem e compreendem a finali-
dade, mas, não querem passar as 
informações. Em certas situações, 
agem até com ignorância com os 
recenseadores”, comenta a jovem. 

Assim como Wilkina, ou-
tros recenseadores também 
enfrentaram situações pareci-
das, é o caso de Glebson Alves, 
que não conseguiu encerrar o 
seu setor na zona urbana, pois 
a comunidade não quis rece-
bê-lo por não estar sabendo 
do censo demográfico de 2022. 

“A falta da divulgação no 
início dificultou muito a nossa 
coleta, pois como as pessoas não 
tinham conhecimento, não rece-
biam a equipe, e, quando aconte-
cia de receber, tínhamos que ter 
um diálogo para explicar sobre o 
que se tratava, a importância para 
o município, até o momento em 
que aceitaram passar as informa-
ções necessárias para a coleta”, já 
no setor da zona rural onde está 

atuando, Glebson relata que a co-
munidade tem contribuído com a 
pesquisa e fornecido as informa-
ções que são necessárias, contu-
do, ele afirma que tem vivido uma 
experiência em poder conhecer 
de perto a realidade do País em 
que vive, pela distância para che-
gar nas residências da zona rural. 

Lilian Pereira tem atendido 
à zona rural do município junto 
com os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS). Essa foi uma das 
estratégias encontradas pelos su-
pervisores para conseguir as in-
formações das comunidades. “O 
setor da zona rural passou a ser 
o meu local de atuação. A cole-
ta de dados tem fluido, pois es-
tou junto com os ACS, e como 
os moradores já possuem um 
contato com eles, se torna mais 
prático e fácil conseguirmos re-
alizar a coleta de dados”, explica. 

O levantamento para o Cen-
so Demográfico de 2022 teve 
início no mês de agosto. Foram 
30 recenseadores aprovados no 
processo, mas diante da dificul-
dade, apenas 25 continuam no 
trabalho, atendendo os setores da 
zona rural e urbana de Rondon 
do Pará. A previsão é que a cole-
ta de dados demográficos encer-
re até o dia 31 de outubro deste 
ano, com 100% da população en-
trevistada. Os resultados obtidos 
através da realização do Censo 
Demográfico permitem traçar 
um retrato abrangente do País.

Diante das dificuldades en-
frentadas, algumas medidas ti-
veram que ser tomadas junto ao 
órgão público, com objetivo de 
que a população receba os recen-
seadores. De acordo com a super-
visora de campo do Ibge, Hileia 

Lima, uma parceria com a Prefei-
tura Municipal foi feita com obje-
tivo de informar à população so-
bre o censo. “Ainda temos muita 
resistência por parte da popula-
ção, mas depois que começamos 
a divulgação junto da Prefeitura, 
conseguimos realizar algumas 
coletas na cidade, mas ainda não 
é o suficiente para que possamos 
encerrar o setor. O apoio dos Acs 
tanto na zona rural como urbana 
tem sido fundamental para ter-
mos esse contato com os mora-
dores. Para as pessoas que passam 
o dia fora, no trabalho, também 
buscamos uma estratégia para 
que seja possível coletar os dados, 
que tem sido com o apoio dos 
ACS que possuem o contato. En-
tão ligamos e marcamos um ho-
rário para o recenseador ir na re-
sidência e fazer a coleta”, explica.

Por Jussara Alves

CENSO>> Recenseadores durante a visita domiciliar em Rondon. 

ELAINE JAVORSKI

Rondon Notícias, setembro de 2022



[5]

Um dos objetivos do Plano 
Nacional de Educação do 
Brasil é ter 33% de jovens 

matriculados no ensino superior até 
2024. Com essa meta, a rede federal de 
ensino expandiu o número de vagas e a 
criação de campus e universidades fora 
dos grandes centros urbanos. Em 2002, 
o números de instituições era de 45, e 
atualmente, esse número saltou para 69, 
o que não foi acompanhado de políticas 
públicas para a manutenção dos discen-
tes, verba e de pessoal. Surgindo dessa 
forma, um grave problema para as Uni-
versidades Federais: a evasão.

Esse problema não é recente, mas 
com todos os acontecimentos históricos 
dos últimos tempos, pudemos ver uma 
quantidade considerável desses casos no 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
(ICSA), da Universidade Federal do Sul 
e Sudeste do Pará (Unifesspa). Para se 
ter uma ideia, no ano de 2020, primei-
ro ano pandêmico, foram registrados 16 
casos de desistências.

No segundo ano pandêmico 2021, 
foram registradas 24 desistências. E se 
formos contar os casos de trancamento, 
esse número sobe quase 10 vezes a mais 
nos dois anos juntos, 298 casos. Esses 
são dados oficiais cedidos pela Unifess-
pa.

Sabe-se que a pandemia foi um 
choque em diversos âmbitos da socie-

dade: na saúde com o grande número 
de UTIs funcionando em capacidade 
máxima e na economia, com a perda de 
renda de muitos brasileiros e o encareci-
mento de diversos produtos básicos.

Tendo que se adaptar às novas ad-
versidades, as universidades também 
precisaram se adequar e ofertaram para 
seus estudantes aulas na modalidade 
remota, o que também foi um grande 
baque para a realidade de diversos es-
tudantes. Muitos jovens moradores das 
áreas mais remotas do estado precisaram 
se adequar para não perderem as aulas. 
A universidade dispôs de alguns auxí-
lios para ajudar os alunos sem acesso à 
internet e/ou aparelhos eletrônicos, mas 
não foi suficiente. Alguns estudantes das 
áreas urbanas, quilombolas, ribeirinhas 
e da zona rural, mesmo com os auxílios 
não conseguiram dar continuidade aos 
estudos nesse período.

Além das dificuldades financeiras 
e de acesso, muitos jovens tiveram pro-
blemas psicológicos para lidar com a 
pandemia, a incerteza e a insegurança, 
tanto emocional quanto financeira, que 
veio com ela.

Não é possível dizer ao certo o que 
causou tantas desistências e trancamen-
tos no período relatado, mas para ajudar 
na compreensão, falamos com alguns 
jovens que passaram por esse processo 
de desistência.

A Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (Unifesspa) é uma das 
universidades mais novas do estado, 
fundada em 5 de maio de 2013, atual-
mente conta com Campus em cinco 
cidades, como Marabá; Santana do Ara-
guaia; São Félix do Xingu; Rondon do 
Pará e Xinguara.

Mickaely da Silva Oliveira, 24 
anos, mora em Rondon do Pará desde 
que nasceu, e mesmo morando na cida-
de em que cursava Ciências Contábeis, 
na Unifesspa, acabou desistindo de seu 
curso no ano de 2020, após terminar o 
3º semestre.“Logo que as aulas foram 
paralisadas por causa da Pandemia, eu 
precisei trabalhar integralmente, sendo 
que as aulas retornaram no modo onli-
ne após algum tempo. Devido a minha 
mãe e minha irmã estarem desemprega-
das, eu não poderia parar o meu traba-
lho para continuar estudando e assistir 
as aulas online. Eu tinha que trabalhar”, 
conta.

Além disso, ela reforça que ficou 
muito desmotivada com as aulas no 
modo online, principalmente por ques-
tões referentes à ansiedade, que acabou 
surgindo com a pandemia. Atualmente,

Mickaely Oliveira trabalha como 
caixa em uma loja de varejo em Rondon 
do Pará e diz que em algum momento 
pretende voltar ao curso.

O sonho de ter um diploma do 

curso superior em mãos foi interrom-
pido quando Matheus Batista Campos 
Silva, de 21 anos, se viu desempregado 
em um período pelo qual ninguém es-
perava: a pandemia. Ele diz que logo no 
início das aulas online ainda conseguiu 
cursar metade do 5º período, mas por 
conta da dificuldade econômica que 
logo surgiu, se viu forçado a escolher o 
trabalho ou a faculdade.

As salas  da Unifesspa após a pan-
demia  estão  cada vez mais vazias e há 
turmas com apenas oito ou nove discen-
tes. Em meio  às desistências, outro alu-
no que se viu forçado a deixar o curso  
é Walisson de Oliveira Nascimento, de 
27 anos, que cursava Administração. Ele 
deixou o curso em 2021 em meio ao 5º 
período, pois precisava achar um meio 
de se sustentar, e como as aulas online 
exigiam algumas horas do seu tempo,  
isso  acabava  atrapalhando o seu traba-
lho. Hoje em Marabá, Walisson Nasci-
mento trabalha como revisor contábil 
e consegue assim se sustentar. “Foi sim 
uma decisão muito difícil, que muda o 
rumo da vida, mas que está feito. Mas, 
pretendo voltar a cursar, se Deus quiser”, 
conta.

Mas a evasão universitária não é 
um problema recente da Unifesspa. No 
ano de 2018, segundo dados do Censo 
da Educação Superior, a universidade 
ficou na 4ª colocação no ranking de ins-

O Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas (ICSA) passou a contar com 
uma nova diretoria. A mesma foi eleita 
em junho e tomou posse em agosto deste 
ano. A antiga direção foi eleita em 2018, 
e tinha como representantes o prof. Dr. 
Gabriel de Moraes Outeiro e a profa. 
Dra. Marcilene Feitosa Araújo que en-
cerrou a sua gestão este ano. Os novos 
representantes eleitos são: prof. Dr. Jax 
Nildo Aragão Pinto e o prof. Dr. Norber-
to Ferreira Rocha, que se manterão no 
cargo até agosto de 2026. A cerimônia 
contou com a presença de representan-
tes de autoridades locais e da Unifesspa, 
como o reitor, Dr. Francisco Ribeiro da 
Costa, o representante dos discentes do 
ICSA, Mateus Cardoso, a secretária de 
educação do município de Rondon do 
Pará, Kelly Higino, o prefeito do municí-
pio de Bom Jesus do Tocantins, João da 

Por Ana Lua Franco

POSSE>> O novo diretor em discurso. 

RONDON DO PARÁ: A UNIFESSPA E A 
EVASÃO UNIVERSITÁRIA
Por Antônio Ferreira, Clara Maia, Fernanda Soares e Heloisa Serrão

O 45° congresso de ciência da 
comunicação aconteceu entre os dias 
5 e 9 de Setembro, na Universidade 
Federal da Paraíba, em João Pessoa. 
Durante os 5 dias de evento, os alunos 
e professores pesquisadores participa-
ram de grupos de pesquisa, oficinas, 
palestras e minicursos, onde puderam 

tituições com as maiores evasões, com 
uma taxa de 23,37%, usando a fórmula 
Forplad de cálculo. Diante deste cenário 
preocupante, a instituição vem tomando 
algumas medidas para que esse núme-
ro seja reduzido, como a promoção de 
auxílios, bolsas de monitoria e pesquisa, 
além das bolsas de extensão.

Outro problema enfrentado pelas 
instituições federais de ensino é a falta 
de professores e servidores técnicos-ad-
ministrativos. Os dados acerca desse 
déficit foram apresentados pelo Minis-
tério da Educação e enviados ao Minis-
tério da Economia no final de maio. O 
documento, obtido pelo jornal Estadão, 
revela que dos 8.373 cargos de docentes 
prometidos, apenas 4.644 foram  autori-
zados  - um déficit de 3.729.

Em nota, a Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará afirmou que, 
“desde sua criação, algumas ações  insti-
tucionais  foram  criadas com o objetivo, 
dentre outros, de colaborar com a redu-
ção do número de discentes evadidos”. 
Ainda alegou que a Pró-Reitoria de En-
sino de Graduação (Proeg) da institui-
ção conta com 13 programas de Ensino, 
que tem como objetivo “contribuir para 
o desenvolvimento acadêmico, e conse-
quentemente, a permanência de estu-
dantes em diversos âmbitos”, concluiu.

Cunha Rocha, além dos novos diretores 
e também da profa. Dra. Marcilene Fei-
tosa, que representou a gestão anterior.

O diretor adjunto, Norberto Ro-
cha, lembrou toda a sua trajetória como 
alguém que viu a universidade se formar 
na cidade. Já o diretor geral, Jax Aragão, 
citou como a posse representou um ato 
de democracia. “Nós vamos dar conti-
nuidade aos trabalhos realizados pela 
gestão anterior para que possa facilitar 

a integração, diálogo entre a comunida-
de universitária, técnicos, professores, 
alunos e todos aqueles que nos visitam 
aqui naturalmente”, afirmou o professor.

Para o encerramento da cerimô-
nia, o reitor da Unifesspa, Francisco 
Ribeiro, falou sobre a relevância de 
toda uma equipe para uma boa gestão 
e não apenas de chefes. Foi também dito 
à comunidade que os cortes feitos na 
universidade foram fortes ao ponto de 
impactar a forma como a universidade 
vem funcionando nos últimos tempos. 
O reitor reiterou o papel dos técnicos 
como grandes auxiliadores no trabalho 
da gestão dos institutos e ainda comu-
nicou que a universidade vem sofren-
do com o número pequeno de técnicos 
para as demandas existentes. Ao final do 
evento, os diretores assinaram o termo 
de posse e assim o evento foi finalizado.

apresentar os trabalhos  produzidos no 
decorrer do ano. O Intercom acontece 
todos os anos de forma regional e na-
cional, esse foi o primeiro evento pre-
sencial depois da pandemia da ovid-19 

A Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (Unifesspa) também 
esteve presente no evento, sendo re-
presentada pelos alunos da turma de 
Jornalismo, ingressa em 2018. Esses 
alunos foram vencedores da primeira 
etapa do Expocom regional e concor-
reram ao prêmio nacional da Intercom.  
João Carlos Oliveira ficou em segundo 
lugar na categoria reportagem impres-
sa, sobre a Imigração de Rondonenses 
para os Estados Unidos, e Rogério Filho 
recebeu o prêmio de primeiro lugar no 
Expocom com o Jornal Laboratório Im-
presso, fruto da disciplina de Jornalismo 
Impresso com as turmas de 2018 e 2019.

PRÊMIO>> Alunos premiados 

Por Rogério Filho
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