
Operação Tuiuiú – equipe Vila Bela 
Rondonistas da Unioeste e UnB durante a formatura realizada 

no 2BFron em Cáceres 



Equipe Vila Bela da Santíssima Trindade  
UNIOESTE e UNB 

Foto oficial da equipe Vila Bela no 2BFron, na companhia do 
anjo Vale 



Solenidade de abertura da Operação Tuiuiú 
Professor João Maria de Andrades, coordenador dos 

rondonistas da Unioeste participa da mesa de autoridades 
durante a abertura da operação em Cáceres 



Equipe UNIOESTE – Ginásio de Esportes – UNEMAT em Cáceres 
A equipe da Unioeste fez uma pausa para uma foto com o 

símbolo da operação durante a abertura oficial.... 



Momento da chegada em Vila Bela 

Iluminados pela luz do ônibus, os rondonistas foram recebidos 
pelo Secretario de Meio Ambiente e demais autoridades do 

município em Vila Bela 



Prefeito e Secretários com a Equipe 
Equipe Vila Bela durante solenidade da Festança pausa para 

foto com autoridades locais 



Oficina de Educação Financeira Comunidade Rural Ponta do Aterro - (Vila 
Bela) 

Participantes concentrados durante a explanação do rondonista da 
Unioeste 



Participantes Oficina Produção artesanal de sabonetes -
Comunidade Ponta do Aterro (Vila Bela) 

Olha a foto dos participantes da Oficina realizada pela equipe 
Unioeste, com direito a levar o que produziram para casa 



Agricultura Familiar - Comunidade Rural Ponta do Aterro (Vila 
Bela) 

Acadêmicos da Unioeste falando sobre a importância da 
agricultura familiar para comunidade rural. 



Produção Artesanal de Sabonetes - Comunidade Rural Ponta do 
Aterro (Vila Bela) 

E olha o interesse dos adolescentes na atividade desenvolvida 
pela rondonista da Unioeste... 



Oficina Artesanato – Comunidade Rural Ponta do Aterro (Vila Bela) 

A produção artesanal de sabonetes desenvolvida pelos 
rondonistas da Unioeste encantou aos participantes 



Oficina DRP – Comunidade Ponta do Aterro (Vila Bela) 

Rondonistas da Unioeste auxiliando durante atividade em 
grupo 



Oficina de Educação Ambiental – Comunidade Ponta do Aterro 
(Vila Bela) 

Durante a oficina de Educação Ambiental para jovens, rondonista da Unioeste 
ensina a reaproveitar o que temos na natureza para a elaboração de cartões. 



Oficina Educação Financeira – Comunidade Ponta do Aterro (Vila Bela) 

Concentração na explanação dos rondonistas da Unioeste 
durante a atividade... 



Palestra Recuperação Áreas Degradadas - Ponta do Aterro (Vila Bela) 

A concentração mais uma vez presente durante atividade 
realizada pelos rondonistas da Unioeste 



Deslocamento da equipe Vila Bela na zona rural 

Vida de rondonista é isso ai.... A união do grupo supera as 
barreiras.... 



Deslocamento na zona rural de Vila Bela 
E haja força.... 



Deslocamento para os povoados  
Alegria contagiante durante os deslocamentos da equipe para 

os povoados da zona rural de Vila Bela 



Brincando com as crianças – Comunidade Rural 
Palmarito (Vila Bela) 

Enquanto os adultos estão nas oficinas, alguns rondonistas 
são encarregados de brincar com a garotada... 



Oficina Agricultura Familiar - Horticultura - Comunidade Rural 
Palmarito (Vila Bela) 

Momento da prática: demonstração da semeadura de 
hortaliças na bandeja para o cultivo em horta (atividade 

desenvolvida pela Unioeste). 



Teatro Educação Ambiental - Comunidade Rural Palmarito (Vila Bela)  

O teatro desenvolvido pelos rondonistas da Unioeste reuniu 
pessoas de diversas faixas etárias 


