
Projeto Rondon – Operação Seridó – Município de Jucurutu 

 

Em meio aos problemas de enchente a equipe de rondonistas persistes e está 

conquistando a comunidade jucurutuense 

 

A equipe do Projeto Rondon, uma iniciativa do Ministério da Defesa juntamente com as 

Instituições de Ensino Superior do Brasil, está na região do Seridó no Estado do Rio 

Grande do Norte e a UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, está em 

operação no município de Jucurutu. Acompanhados pelas professoras Rosislene 

Fontana e Marli Roesler, 08 acadêmicos estão desenvolvendo diversas atividades junto 

à comunidade, sendo que as mesmas se iniciaram no dia 24 de janeiro. Após ter sido 

dado início os trabalhos da equipe, no dia 24/01, após uma forte chuva, no período da 

noite, as áreas baixas da cidade foram alagadas. A cidade de Jucurutu, banhada pelo rio 

Piranhas possui dique para conter as águas do rio bem como um sistema de 

bombeamento para a retirada da água que acumula na cidade pelo escoamento das 

chuvas; porém o sistema de bombeamento não está em condições de funcionamento em 

razão das bombas estarem com defeito. Dessa forma, com a chuva intensa, somando 

mais de 200 mm de água fez com que o dique funcionasse como uma represa impedindo 

que as águas da chuva se escoassem, causando o alagamento de mais de cem residências 

da região ribeira, em alguns lugares chegando a mais de 2m de lâmina de água. A escola 

municipal onde a equipa da UNIOESTE e da UFTM estavam alojadas  serviu de abrigo 

para famílias desabrigadas e os alunos não pouparam esforços para ajudar, mas a mesma 

escola apresenta sérios problemas de goteiras e de arquitetura que é  imprópria para 

conter as chuvas intensas, características desta época do ano na região, de tal forma que 

no dia seguinte a inundação, a equipe Rondon foi transferida para uma residência a uma 

quadra da escola.  Na manhã do dia 25 as águas continuavam altas e mesmo assim as 

famílias tentavam retirar alguns pertences que estavam dentro da água. 

Vários carros e motos ficaram presos na enxurrada, e o próprio cemitério municipal 

estava alagado em boa parte de sua extensão. 

Mesmo diante deste cenário as equipes não desanimaram e partiram para auxiliar a 

comunidade na medida do possível. As equipes elaboraram material informativo para 

medidas pós enchente que foi entregue pela equipe Unioeste nas residências atingidas e 

adjacentes, por diversas vezes foi alertado a comunidade local para os cuidados a serem 

tomados pós a enchente para evitar a contaminação e o aparecimento de enfermidades 

junto à radio local, bem como houve o auxílio para a elaboração do Relatório para 

encaminhamento aos órgãos competentes para o município receber auxílio de repasse às 

famílias atingidas. Em meio a esse cenário, as atividades previstas continuaram 

acontecendo e a população comparecendo. A primeira semana de trabalho se encerrou 

com muito sucesso nas atividades e grande satisfação por parte da comunidade 

envolvida e dos acadêmicos e das professoras da equipe Unioeste. As atividades 

continuam até o próximo sábado (05/02), sendo que no dia 06/02 pela manhã a equipe 

retorna para Natal para o encerramento da Operação Seridó. 

A seguir algumas fotos dessa primeira semana de trabalho em Jucurutu. 

 



 

 


