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A Operação Mandacaru do Projeto Rondon foi realizada no Estado do Ceará, região nordeste 

do país, de 17 a 31 de janeiro de 2015. A UTFPR, Câmpus Pato Branco participou da 

operação trabalhando com o conjunto B na cidade de Itapiúna. O Município localizado no 

início do sertão cearense, apresenta uma população de aproximadamente 20 mil habitantes. 

Uma região muito carente de recursos, que sofre com a falta de chuvas. Com o intuito de 

mostrar oportunidades para melhorar as condições de vida da população foram desenvolvidas 

oficinas de Empreendedorismo, Associativismo, Elaboração de Projetos para Captação de 

Recursos e a pedido da administração municipal uma palestra sobre o lixo, tamanha era a 

quantidade deste espalhada, tanto na cidade quanto no interior. A oficina de Associativismo 

foi trabalhada com o objetivo de estimular a organização, formalização e profissionalização 

de organizações associativas, abordando tópicos como o que é o Associativismo, para que 

serve, como funciona, quais os princípios e quais os benefícios que uma associação pode 

trazer para a sociedade, além da realização de uma dinâmica de identificação de formas de 

associação que poderiam ser criadas na comunidade local.  Já, a oficina de 

Empreendedorismo foi ministrada com o objetivo de sensibilizar os participantes para ações 

empreendedoras. Foram abordados o conceito de empreendedorismo, perfil do empreendedor, 

levantamento de potencialidades e geração de ideias. A oficina de Elaboração de Projetos para 

Captação de Recursos foi desenvolvida com a finalidade de capacitar os gestores municipais 

na elaboração de projetos para captação recursos junto ao governo federal. A palestra do lixo 

teve como propósito conscientizar as pessoas a respeito dos perigos causados pelo lixo 

quando este não é descartado de forma correta. Visando estimular a comunidade a jogar o lixo 

no lixo, e não em qualquer lugar, foi desenvolvido um mutirão para recolher um pouco do 



lixo nas ruas. Para todos os trabalhos foram utilizados recursos como apresentações de power 

point e dinâmicas de grupos. No decorrer do desenvolvimento das oficinas pode-se observar a 

participação de pessoas de todas as idades, muitos com a curiosidade, por exemplo, de saber o 

que era uma oficina e o que era o Empreendedorismo. Isso por si só já valeria todo o esforço 

de qualquer rondonista. A população é carente de recursos, mas mais carente ainda de carinho 

e atenção e isso é demonstrado na participação e no envolvimento da comunidade. O 

rondonista ao mesmo tempo que ensina, aprende muito mais. 
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