
RetrospectivaRetrospectiva



	 No	ano	de	2010,	o	Movimento	Nacional	pela	Cidadania	e	Solidariedade		em	parceria	com	Sec-
retaria-Geral	da	Presidência	da	Republica,	o	Programa	das	Nações	Unidas	pelo	Desenvolvimento	
(PNUD)	e	outros	parceiros	participou	e	realizou	diversos	encontros	nos	quais	tivemos	a		oportuni-
dades	de	reunir	diversas	lideranças	com	ações	e	projetos	relacionados	aos	Objetivos	de	Desenvolvi-
mento	do	Milênio	(ODM)	em	todos	os	Estados	brasileiros,	contribuindo	valiosamente	para	o	alcance	
dos	ODM	no	Brasil	e	para	o	 fortalecimento	e	a	coesão	do	Movimento	Nacional	pela	Cidadania	e	
Solidariedade.
	 Nesta	retrospectiva	parcial	podemos	destacar	as	seguintes	realizações:

	 Prêmio	ODM	Brasil	–	3.ª	edição
	 A	terceira	edição	inscreveu	1.477	práticas,	sendo	20	premiados.

	 Site	do	Movimento	Nacional	pela	Cidadania	e	Solidariedade	
	 Lançado	em	março	de	2010,	no	site	www.nospodemos.org.br		já	é	possível		encontrar	o	registro	de	mais	de		

	 uma	centena	de	ações	promovidas	em	todo	o	Brasil	pelo	os	Nós	Podemos	Estaduais.

	 Seminário	estadual	sobre	o	4.º	Relatório	Nacional	de	Acompanhamento	dos	Objetivos	de	Desenvolvi	
	 mento	do	Milênio
	 Realização	do	3.º	Ciclo	de	Seminários	Estaduais	para	apresentação	do	Relatório	de	Acompanhamento	dos		

	 ODM	no	Brasil,	nas	26	federações	e	Distrito	Federal.	O	ciclo	reuniu	cerca	de	7	mil	participantes.

	 Lançamento	do	curso	a	distância	sobre	“Mobilização	em	prol	dos	Objetivos	de	Desenvolvimento	do		
	 Milênio”
	 Lançado	em	agosto	de	2010,	o	curso	foi	idealizado	pelo	Nós	Podemos	Paraná	e	já	está	em	sua	oitava	turma	de		

	 participantes	de	vários	estados.	

	

	 Divulgação	do	Movimento	Nacional	pela	Cidadania	e	Solidariedade	no	Exterior	como	experiência	bra	
	 sileira	de	destaque
	 		O	movimento	Nós	Podemos	foi	apresentado,	em	2010,	nos	seguintes	eventos:

	 .	International	Conference	on	Localizing	MDGs,	in	Chiapas,	México,	de	27	a	29	de	julho.

	 .	Fórum	do	Setor	Privado	das	Nações	Unidas	para	os	Objetivos	de	Desenvolvimento	do		Milênio,	em	Nova		

	 		Iorque	(EUA),	dia	22	de	setembro.

	 .	Reunião	de	Cúpula	da	Organização	das	Nações	Unidas	(ONU),	em	Nova	Iorque	(EUA),	de	20	a	22	de	setembro.

	 .	Growing	Inclusive	Markets	in	Latin	America	and	Caribbean,	em	Bogotá	(Colômbia),	em	março	de	2010.

	 .	Congresso	Mundial	da	Junior	Chamber	Internacional	(JCI),	em	Osaka	(Japão),	em	novembro	de	2010.

	 .	Simpósio	“Do	Desenvolvimento	ao	Envolvimento:	o	Futuro	das	Políticas	Públicas,	das	Redes	e	dos	Empreendi	

	 mentos	Sustentáveis	na	América	Latina	e	no	Caribe”,	no	Chile,	em	outubro	de	2010.

	
	

Rodrigo	Rocha	Loures

Movimento	Nacional	pela	Cidadania	e	Solidariedade
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O	Governo	da	Paraíba	baixou	decreto	em	março	e	fez	de	
todos	os	organismos	estaduais	integrantes	do	Movimento	
Nós	Podemos	Paraíba

Faculdade	do	Rio	Grande	do	Sul	ofereceu,	no	primeiro	se-
mestre,	o	curso	 ‘Síntese	Panorâmica	da	Cultura	Humani-
sta’.	Segundo	os	organizadores,	a	iniciativa	colaborou	com	
os	Objetivos	do	Milênio	porque	reforçou	a	capacidade	do	
ser	 humano	 de	 criar	 e	 transformar	 a	 realidade	 natural	 e	
social.

O	 Nós	 Podemos	 Alagoas(CE)	 e	 o	 Instituto	 Lagoa	 Viva	
enfatizaram	os	Objetivos	do	Milênio	como	plataforma	de	
ações	nos	municípios	durante	encontro	de	gestores	públi-
cos	realizado	em	4	de	março.

O	Nós	Podemos	Pernambuco	e	a	faculdade	parceira	Mau-
rício	de	Nassau	realizou,	em	março,	o	Trote	Legal	pelos	8	
Objetivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio.

O	Núcleo	de	Tibagi	do	Nós	Podemos	Paraná	lançou,	em	
março,	 o	 programa	municipal	 de	 habitação	EcoMoradia.	
As	casas	são	construídas	com	tijolos	ecológicos,	telhas	de	
embalagem	 Tetra	 Pak	 recicladas	 e	madeira	 com	 origem	
em	florestas	certificadas.
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Projeto	voluntário	de	balé	para	meninas	do	Espírito	Santo	
foi	 apresentado	 durante	 reunião	 do	 núcleo	 estadual	 do	
Nós	Podemos.	Muitas	pequenas	bailarinas	participam	do	
projeto	por	não	terem	onde	ficar	durante	o	dia,	enquanto	
as	mães	saem	para	trabalhar	como	diaristas.

A	3.ª	edição	do	Prêmio	ODM	Brasil	premiou	as	iniciativas	
sociais	pelos	Objetivos	do	Milênio.	O	presidente	Lula	par-
ticipou	da	solenidade	de	premiação,	em	março.

Neste	 ano,	 a	 prática	 ‘Planejamento	 Estratégico	 Comu-
nitário	-	Plano	Bem	Maior’,	da	Associação	Ateliê	de	Idéias,	
inaugurou	a	participação	do	estado	do	Espírito	Santo	no	
banco	de	boas	práticas	do	Prêmio	ODM	Brasil.

O	Nós	Podemos	Paraíba	apóia,	 desde	abril,	 agência	de	
notícias	de	direitos	da	criança	e	do	adolescente	do	estado.

O	 Nós	 Podemos	 Rondônia	 e	 a	 Câmara	 de	
Porto	 Velho	 promoveram	 audiência	 pública,	
em	abril,	para	fortalecer	debate	sobre	os	Ob-
jetivos	do	Milênio	no	município.
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O	Nós	Podemos	Paraíba	participou,	em	abril,	
do	seminário	pela	saúde	da	mulher	e	redução	
da	 mortalidade	 materna,	 realizado	 em	 João	
Pessoa.

O	 Nós	 Podemos	 Tocantins	 foi	 oficialmente	
lançado	 em	 abril,	 durante	 o	 seminário	 esta-
dual	realizado	no	estado.	Grupo	trabalha	pela	
municipalização	das	práticas	pelos	Objetivos	
do	Milênio.

O	3.º	ciclo	de	seminários	estaduais	percorreu	
todas	as	capitais	brasileiras	de	23	de	abril	a	
24	de	junho,	mostrando	avanços	sociais	obti-
dos	 a	 partir	 do	 trabalho	 pelos	 Objetivos	 de	
Desenvolvimento	do	Milênio	(ODM).	 	Rodada	
de	seminários	mobilizou	cerca	de	7	mil	pes-
soas.

O	 Seminário	 de	 acompanhamento	 dos	ODM	
no	Maranhão,	 realizado	 em	 abril,	 foi	 espaço	
coletivo	de	sensibilização	da	sociedade	civil	e	
das	instâncias	de	governo	em	busca	do	com-
prometimento	com	o	amplo	alcance	social	dos	
Objetivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio.	

O	Trote	Legal	pelos	ODM	foi	realizado,	no	mês	
de	abril,	em	Caruaru	(PE).	Em	parceria	com	a	
Faculdade	Maurício	de	Nassau,	o	Trote	Legal	
atendeu	 mais	 de	 200	 mães	 gestantes	 e	 cri-
anças	menores	 de	 cinco	 anos.	 A	 Faculdade	
também	distribuiu	quase	uma	tonelada	de	ali-
mentos,	arrecadados	entre	os	estudantes.
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O	Nós	Podemos	Tocantins	apoiou	Olimpíadas	
Escolares	de	Palmas,	realizada	em	maio.

O	 Circuito	 SESI-SP	 de	 Corrida	 de	 Rua	 2010	
tem	 como	 tema	 os	Objetivos	 de	Desenvolvi-
mento	do	Milênio	(ODM).	O	evento	foi	realiza-
do	nas	principais	cidades	do	estado	de	maio	
a	novembro,	incentivando	a	adoção	de	um	es-
tilo	de	vida	saudável	e	a	conservação	do	meio	
ambiente.

O	Seminário	de	São	Paulo,	em	maio,	marcou	a	
busca	do	núcleo	estadual	por	parcerias	para	
ações	de	responsabilidade	social.

O	Nós	Podemos	Paraíba	lançou,	em	maio,	um	
prêmio	de	Redação	para	estudantes	e	comu-
nicadores.

O	Nós	Podemos	Paraíba	lançou	movimento	jo-
vem	e	prêmio	de	jornalismo	durante	seminário	
estadual,	realizado	em	maio.
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O	Nós	Podemos	Piauí	e	estudantes	da	FAP	–	
Faculdade	 Piauiense	 realizaram	 ações	 pelos	
ODM	no	primeiro	semestre.	Os	projetos	foram	
avaliados	e	gerenciados	pelos	professores	da	
instituição.

Os	27	núcleos	estaduais	do	Nós	Podemos	re-
cebem	relações	de	práticas	inscritas	no	Prêmio	
ODM	Brasil	e	foram	convidados	a	juntar-se	às	
práticas	pelos	Objetivos	do	Milênio	(ODM)	de	
cada	estado.

O	 seminário	 de	 acompanhamento	 no	 Piauí	
mobilizou	25	prefeituras,	atraindo	atenção	de	
mais	de	10%	das	administrações	municipais.	
Um	prefeito	participante	destacou	que	motivar	
as	pessoas	é	um	dos	grandes	desafios	para	
uma	gestão	que	busca	a	superação	da	pobre-
za	e	persegue	o	desenvolvimento	sustentável.

O	seminário	de	acompanhamento	do	Amapá	
enalteceu,	 em	 maio,	 a	 prática	 local	 ‘Promo-
vendo	a	Vida	e	o	Desenvolvimento	Saudável’,	
da	Associação	Nossa	Família,	de	Santana.	O	
projeto	social	pela	redução	das	mortalidades	
infantil	e	materna	foi	um	dos	20	reconhecidos	
como	exemplo	pela	3.ª	edição	do	Prêmio	ODM	
Brasil.

O	seminário	estadual	do	Amazonas,	realizado	
em	maio,	evidenciou	que	o	estado	tem	a	edu-
cação	como	área	de	maior	avanço	pelos	ODM.	
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O	 Nós	 Podemos	 Pará	 participou,	 em	 maio,	
da	Feira	do	Empreendedor	2010.	Neste	ano,	
a	Feira	do	Empreendedor	do	Estado	do	Pará	
abordou	 o	 empreendedorismo	 social	 e	 os	
negócios	na	Amazônia,	com	destaque	para	os	
modelos	de	negócio	étnicos,	mundo	digital	e	
empreendedorismo	social.

Uma	entrevista	com	o	Secretário	do	Movimen-
to	 Nacional	 pela	 Cidadania	 e	 Solidariedade,	
Rodrigo	Rocha	Loures,	foi	publicada	em	maio	
pela	Revista	Carta	Capital.	O	texto	afirma	que	
ele	“Lidera	uma	verdadeira	revolução	tecnoló-
gico-cultural,	com	reflexos	por	todo	o	Brasil”.

O	Amapá	foi	considerado	modelo	para	o	mundo	
por	embaixador	da	Organização	das	Nações	
Unidas	 (ONU).	O	Estado	do	Amapá	assinou,	
em	Brasília,	 um	 Termo	 de	Cooperação	 Inter-
nacional	com	o	Programa	das	Nações	Unidas	
para	o	Desenvolvimento	(PNUD).

O	 Movimento	 Nós	 Podemos	 Paraíba	 parti-
cipou,	da	solenidade	de	lançamento	do	Plano	
Estadual	de	Enfrentamento	à	Violência	Sexual	
contra	Criança	e	Adolescente,	em	João	Pes-
soa	(PB).

A	 Bahia	 está	 empenhada	 no	 enfrentamento	
da	desigualdade	entre	sexos.	Durante	o	semi-
nário	 de	 acompanhamento	 dos	ODM	 no	 es-
tado	destacou-se	a	institucionalização	do	en-
frentamento	às	desigualdades	de	gênero,	que	
não	se	verificava	anteriormente,	como	um	dos	
principais	avanços	no	estado.
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O	seminário	 estadual	 do	 Pará	 lançou	 oficial-
mente	o	núcleo	Nós	Podermos	do	estado.	O	
evento,	realizado	em	maio,	também	chamou	a	
atenção	de	governantes,	 empresários,	 ativis-
tas	e	empreendedores	sociais	para	o	cumpri-
mento	dos	Objetivos	do	Milênio	no	Estado.

O	 Nós	 Podemos	 Espírito	 Santo	 realizou,	 em	
maio,	seminários	regionais	antes	do	seminário	
estadual.	Eventos	foram	promovidos	para	ap-
resentar	e	estimular	ações	pelos	Objetivos	de	
Desenvolvimento	do	Milênio	nas	regiões.

O	 seminário	 no	Mato	Grosso,	 em	maio,	mar-
cou	 o	 pré-lançamento	 de	 campanha	 contra	
trabalho	infantil.	A	campanha	foi	proposta	pela	
Organização	Internacional	do	Trabalho	(OIT)	e	
teve	como	mote	“Cartão	Vermelho	ao	Trabalho	
Infantil”.

Os	 índices	 sociais	 de	 Minas	 Gerais	 ajudam	
o	 Brasil	 a	 erradicar	 a	 extrema	 pobreza.	 Se-			
gundo	relatório	do	IPEA	(apresentado	em	maio	
no	estado),	Minas	Gerais	reduziu	o	índice	de	
extrema	pobreza	da	população	-	pessoas	que	
vivem	com	menos	de	1,25	dólar	por	dia	-	de	
26,8	%,	em	1990,	para	3%	em	2008.

O	 Nós	 Podemos	 SP	 colaborou	 com	 prática	
para	prevenir	gravidez	precoce.	Uma	palestra	
realizada	 em	 maio	 para	 meninas	 assistidas	
pelo	programa	Mãe	Adolescente	ativou	o	po-
der	pessoal	de	adolescente	grávidas	do	Bairro	
Terezinha,	em	São	Paulo.
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O	 Relatório	 de	 Acompanhamento	 dos	 ODM	
foi	 apresentado	 em	 São	 Paulo,	 junto	 com	 o	
lançamento	de	mostra	da	Fiesp	de	Responsa-
bilidade	Socioambiental.	No	evento,	foi	enfati-
zada	a	 importância	para	ajudar	a	disseminar	
os	 Objetivos	 de	 Desenvolvimento	 do	Milênio	
em	 todas	 as	 instituições	 que	 participam	 do	
evento.

O	 Nós	 Podemos	 Santa	 Catarina	 arrecadou	
leite	em	pó	em	campeonato	de	games,	reali-
zado	em	parceria	com	a	SC	Games.

O	 Seminário	 de	 Santa	 Catarina	 enfatizou	
parcerias	e	ações	pela	valorização	da	mulher.	
O	estado	criou	e	utiliza	um	selo	social	como	
reconhecimento	 das	 instituições	 e	 empresas	
que	possuem	responsabilidade	social	interna	
e	externa.

O	 blog	 Viva	 Pernambuco	 divulga	 práticas	
sociais	 do	 estado	 desde	maio.	 A	 equipe	 do	
blog,	composta	por	profissionais	da	Multimeio	
Comunicação,	 é	 parceira	 das	 Faculdades	
Maurício	de	Nassau	e	do	Nós	Podemos	Per-
nambuco.

Um	 grupo	 de	 voluntários	 de	 Presidente	 Pru-
dente	formou,	em	maio,	grupo	 jovem	do	Nós	
Podemos	São	Paulo.	O	núcleo	tem	enfoque	jo-
vem	e	na	cidade.
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O	Nós	Podemos	Piauí	colaborou	do	Ação	Glo-
bal	2010	de	Teresina.	O	grupo	distribuiu	mate-
rial	educativo	sobre	prevenção	de	doenças	e	
preservativos.	Também	transmitiu	orientações	
sobre	saúde	da	mulher,	preservação	do	meio	
ambiente	e	os	Objetivos	de	Desenvolvimento	
do	Milênio	(ODM).

O	Nós	Podemos	São	Paulo	participou	do	even-
to	Abraço	à	Guarapiranga,	pela	preservação	
de	 mananciais.	 Evento	 salientou	 as	 dificul-
dades	 ocasionadas	 pelo	 crescimento	 desor-
denado	das	 últimas	décadas,	 as	 ocupações	
irregulares,	os	desmatamentos	e	o	despejo	de	
esgotos	 e	 resíduos	 na	 produção,	 armazena-
mento,	tratamento	e	distribuição	de	água.

Seminário	de	Pernambuco	mostrou	que	o	es-
tado	 já	acabou	com	a	miséria	e	alcançou	os	
indicadores	 do	 Objetivo	 3	 -	 igualdade	 entre	
sexos	e	valorização	da	mulher.

O	Núcleo	de	Pernambuco	 funciona	na	Asso-
ciação	Municipalista	de	Pernambuco	(Amupe)	
desde	o	início	de	junho.	Cidades	de	todas	as	
regiões	do	Estado	foram	convidadas	pela	As-
sociação	a	fazer	o	processo	de	municipaliza-
ção	das	práticas	pelas	Metas	do	Milênio.

O	Nós	Podemos	Curitiba	planejou,	em	junho,	
expansão	e	mais	parcerias.	O	Núcleo	Nós	Po-
demos	 Paraná	 reuniu-se	 com	 cada	 um	 dos	
cinco	subgrupos	de	trabalho	do	Nós	Podemos	
Curitiba,	 abordando	 estratégias	 de	 fortaleci-
mento	do	projeto	de	cada	grupo.
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A	Paraíba	realizou,	em	junho,	o	Fórum	Estadual	
de	Atenção	Humanizada	Materna	e	Neonatal.		
Evento	 levou	gestores	municipais	 a	 construir	
uma	carta	de	 responsabilização	de	prefeitos	
e	 secretários	 de	 saúde	 com	 o	monitoramen-
to,	em	parceria	com	o	Ministério	Público,	das	
ações	desenvolvidas	nos	21	municípios	prio-
ritários	para	a	redução	da	mortalidade	infantil.

Seminário	 em	 Goiás,	 em	 junho,	 fortalece	 o	
Núcleo	Nós	Podemos	goiano.	 Em	 função	do	
evento,	 diversas	 organizações	 aderiram	 ao	
Movimento.

O	 Seminário	 do	 Paraná,	 em	 junho,	 reforçou	
o	 pioneirismo	 do	 estado,	 que	 foi	 um	 dos	
que	mais	avançou	no	alcance	das	Metas	do	
Milênio.	O	 trabalho	no	Paraná	 foi	 iniciado	há	
cinco	anos	e	o	Estado	 já	alcançou	quase	to-
das	as	metas	e	outras	estão	bem	próximas	de	
serem	alcançadas.

O	Nós	 Podemos	Paraíba	 integra	 o	Conselho	
de	 Desenvolvimento	 Econômico	 e	 Social	 do	
Estado	desde	junho.

O	Acre	é	o	estado	do	Brasil	que	mais	avançou	
pelo	 Objetivo	 5	 (melhorar	 a	 saúde	 das	
gestantes)	 desde	 2000.	 Embora	 a	 redução	
não	 seja	 estável,	 de	 1996	 a	 2008,	 o	 estado	
conseguiu	reduzir	por	mais	da	metade	a	mor-
talidade	materna.
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O	Seminário	do	Rio	Grande	do	Norte,	em	jun-
ho,	enfatizou	a	redução	da	pobreza.	Segundo	
a	síntese	estadual	dos	avanços	pelos	ODM	no	
Rio	Grande	do	Norte,	produzida	pelo	Orbis,	a	
pobreza	no	estado	diminuiu	quase	40%.

A	Federação	das	Indústrias	do	Paraná	(FIEP)	
e	Prefeitura	de	Paranavaí	 levaram	o	Nós	Po-
demos	à	região	Noroeste	do	Paraná.	Um	termo	
de	 cooperação	 técnica	 para	 implementação	
de	projetos	em	prol	dos	ODM	e	instalação	do	
movimento	Nós	 Podemos	 Paranavaí	 foi	 assi-
nado	em	junho.		O	acordo	formaliza	ações	da	
prefeitura	 que	 visam	 alcançar	 as	 Metas	 do	
Milênio.

O	estado	de	Tocantins	quer	reduzir	as	mortali-
dades	materna	e	neonatal	5%	ao	ano.	O	Go-																
verno	do	Estado	e	alguns	municípios	travaram,	
em	junho,	um	pacto	pela	redução	da	mortali-
dade.	Uma	das	ações	por	este	fim	é	um	curso	
de	Redução	da	Mortalidade,	destinado	a	au-
xiliares	e	técnicos	de	enfermagem.

No	 mês	 de	 julho	 o	 movimento	 estadual	 de	
ODM	do	Maranhão	promove	 reunião	 de	mu-
nicipalização	 de	 ODM	 com	 representantes	
dos	municípios:	Zé	Doca,	Gov.	Newton	Belo,	
Araguanã,	Nova	Olinda	e	Santa	Luzia,	Buriti-
cupu,	Igarapé	do	Meio,	Bela	Vista,	Santa	Inês	
e	Pindaré-	Mirim.

Uma	feira	de	negócios	sociais	foi	integralmente	
planejada	 e	 realizada	 por	 jovens	 estudantes	
de	Curitiba	(PR).	A	Feira	deu	continuidade	aos	
trabalhos	das	aulas	do	curso	do	SEST/SENAT,	
que	utiliza	a	metodologia	Cidade	Júnior	para	
motivar	 jovens	a	aplicar	os	ODM	e	conceitos	
como	 sustentabilidade	 e	 qualidade	 de	 vida	
em	atividades	cotidianas.
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Diversos	 núcleos	Nós	 Podemos	 se	mobiliza-
ram	para	ajudar	os	desabrigados	pelas	chu-
vas	em	Alagoas	e	Pernambuco,	no	fim	do	mês	
de	junho.

O	seminário	de	acompanhamento	em	Roraima	
reuniu,	em	junho,	a	sociedade	civil	e	governos	
em	torno	dos	Objetivos	do	Milênio.	O	estado	
tem	bons	resultados	quanto	aos	avanços	pe-
los	Objetivos	2,	4	e	5,	relacionados	à	educação	
básica	e	à	saúde	infantil	e	materna.

Além	 do	 Seminário	 de	 Acompanhamento	 o	
Ceará	 realiza	 em	 2010	 o	 seminário	 das	 In-
stituições	do	Ensino	Superior	–IES	em		 	 	prol	
dos	ODMs	e	promove	a	 inclusão	dos	ODMs	
no	 Plano	 Plurianual	 –	 PPA.	 O	 trabalho	 pelo	
cumprimento	das	Metas	do	Milênio	deve	 ser	
triplicado	até	2015	no	Ceará.

O	Nós	Podemos	Paraná	promoveu	um	encon-
tro	 de	 conscientização	 com	 o	 vocalista	 Tico	
Santa	 Cruz	 para	 1.900	 jovens.	 Ele	 falou	 aos	
jovens	 sobre	 o	 grupo	 Voluntários	 da	 Pátria,	
criado	por	sua	banda	e	que	atua	na	conscien-
tização	política.

O	seminário	do	Mato	Grosso	do	Sul,	em	junho,	
promoveu	reflexão	e	debate	sobre	os	objetivos	
de	toda	a	sociedade,	trazendo	à	tona	a	neces-
sidade	permanente	de	a	sociedade	acompan-
har	a	qualidade	de	vida	e	a	preservação	do	
planeta.
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Uma	 reunião	 em	 julho,	 em	 Brasília,	 debateu	
ações	para	o	alcance	dos	ODM	no	Brasil.	Par-
ticiparam	entidades	que	assinaram,	em	março,	
Memorando	 de	 Cooperação	 entre	 Governo	
Federal,	Fiep	(representando	o	Movimento	Na-
cional	pela	Cidadania	e	Solidariedade),	Banco	
do	Brasil,	Caixa	Econômica	Federal,	Petrobras	
e	Programa	das	Nações	Unidas	pelo	Desen-
volvimento	(PNUD).

O	Nós	Podemos	Joinville	(SC)	realizou	seu	pri-
meiro	Círculo	de	Diálogo	em	agosto.	O	even-
to	 reuniu	pessoas	de	diferentes	setores	para	
elaborar	 projetos	 para	 ajudar	 a	 cidade	 a	 al-
cançar	os	oito	Objetivos	de	Desenvolvimento	
do	Milênio	(ODM).

O	 3°	 Congresso	 Nós	 Podemos	 Paraná,	 em	
agosto,	comemorou	o	alcance	de	sete	dos	oito	
Objetivos	 do	Milênio	 e	 a	municipalização	 de	
60%	no	estado.

Eventos	no	Paraná,	Santa	Catarina	e	São	Pau-
lo,	 em	 agosto,	 comemoraram	 a	 Semana	Na-
cional	pela	Cidadania	e	Solidariedade	e	a	vida	
do	sociólogo	Betinho.

O	Nós	Podemos	Amazonas	realizou,	em	agos-
to,	o	1.º	Congresso	Nós	Podemos	Amazonas.	
O	encontro	debateu	temas	como	indicadores	
sociais	e	econômicos,	analfabetismo,	culturas	
afro-indígenas	e	políticas	de	desenvolvimento.
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O	 Brasil	 registrou	 105	 ações	 no	 Levante-se	
2010.	Das	105	ações	brasileiras,	a	maioria	-	79	
ações	-	foi	realizada	no	Paraná.	Houve	ações	
também	 em	 Joinville	 (SC)	 e	 no	 Nordeste	 do	
Brasil.

Duas	organizações	brasileiras	estiveram	entre	
as	25	vencedores	do	Prêmio	Equatorial	2010,	
uma	 iniciativa	 internacional	 do	 Programa	
das	Nações	Unidas	 para	 o	Desenvolvimento	
(PNUD)	 que	 incentiva	 projetos	 comunitários	
que	 mesclam	 preservação	 ambiental	 e	 ger-
ação	 de	 renda.	 São	 as	 práticas	 Associação	
dos	 Pequenos	 Agrossilvicultores	 do	 Projeto	
Reca,	de	Rondônia,	e	Carnaúba	Viva,	do	Rio	
Grande	do	Norte.	A	entrega	da	premiação	foi	
em	agosto,	em	Nova	Iorque	(EUA).

Chefes	de	 estado	 e	 líderes	de	 organizações	
reuniram-se,	de	20	a	22	de	setembro,	em	Nova	
Iorque	 (EUA),	na	Conferência	da	ONU	sobre	
os	Objetivos	do	Milênio.	O	evento	marcou	os	
10	anos	da	Declaração	do	Milênio.	Os	partici-
pantes	 enfatizaram	 a	 importância	 de	 respei-
tar	o	acordo	dos	países	industrializados	para	
alocar	pelo	menos	0,5%	do	PIB	à	ajuda	oficial	
ao	desenvolvimento	este	ano	e	aumentar	essa	
quantidade	para	0,7%	até	2015.

A	 diretora-presidente	 da	 prática	 Ateliê	 de	
Ideias,	Leonora	Mol,	foi	uma	das	três	finalistas	
na	categoria	‘trabalho	social’	do	Prêmio	Cláu-
dia	2010,	promovido	pela	Revista	Cláudia,	da	
Editora	Abril.	A	prática,	de	Vitória	(ES),	foi	uma	
das	 premiadas	 pelo	 Prêmio	 ODM	 Brasil	 em	
2010.

O	Paraná	conseguiu	antecipar	para	2010	o	al-
cance	no	estado	de	sete	dos	oito	Objetivos	do	
Milênio.	Por	isto,	durante	o	Levante-se	e	Faça	
2010,	o	Movimento	Nós	Podemos	Paraná	 re-
alizou,	 em	 setembro,	 o	 LEVANTE-SE	 e	 Faça	
sua	parte	pelo	ODM	5	-	Melhorar	a	Saúde	da	
Gestante.
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A	 Fundação	 Alphaville,	 parceira	 do	 Nós	 Po-
demos	São	Paulo,	realizou,	em	setembro,	um	
concurso	fotográfico	sobre	sustentabilidade	e	
responsabilidade	social	com	o	 tema	 ‘Olhares	
de	um	Mundo	Melhor’

O	 movimento	 Nós	 Podemos	 Minas	 Gerais,	
por	meio	da	Rede	Mineira	de	Solidariedade,	
colaborou	 na	 arrecadação	 de	 computadores	
usados	para	uso	de	alunos	do	curso	de	ma-
nutenção	e	montagem	de	microcomputadores	
do	Centro	de	Solidariedade	e	Apoio	ao	Trabal-
hador	do	Estado	de	Minas	Gerais	-	CSAT,	de	
Belo	Horizonte	(MG).

O	Movimento	Nacional	pela	Cidadania	e	Soli-
dariedade	 disponibilizou,	 no	 início	 do	 mês	
de	 setembro,	 o	 relatório	 sobre	os	 seminários	
estaduais	de	acompanhamento	dos	ODM,	re-
alizado	de	abril	a	junho,	em	todas	as	capitais	
brasileiras.

O	 Centro	 Internacional	 de	 Políticas	 para	 o	
Crescimento	 Inclusivo,	 do	 Programa	 das	
Nações	 Unidas	 para	 o	 Desenvolvimento	
(PNUD),	em	parceria	com	o	governo	brasileiro	
e	o	site	Mercado	Ético	publicaram,	em	setem-
bro,	uma	série	de	17	artigos	em	português	que	
apresentam	os	desafios,	impactos	e	perspec-
tivas	para	os	ODM	(Objetivos	de	Desenvolvi-
mento	do	Milênio).

A	Faculdade	Piauiense	(FAP),	de	Teresina	(PI),	
desenvolveu,	no	segundo	semestre,	20	práti-
cas	pelos	ODM	Nós	Podemos	Piauí,	envolven-
do	estudantes	com	desenvolvimento	humano	
e	melhorando	as	condições	de	vida	de	comu-
nidades	da	região.
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O	Nós	 Podemos	Minas	Gerais	 participou	 do	
Levante-se,	 em	 setembro,	 com	 arrecadação	
de	 alimentos.	 O	 núcleo	 estadual	 promoveu	
ações	de	combate	ao	desperdício	e	uma	cam-
panha	 de	 arrecadação	 de	 gêneros	 alimentí-
cios	 para	 os	 projetos	 sociais	 Creche	 Estrela	
da	Manhã	e	Projeto	Social	Batista	Regular	(de	
Belo	Horizonte)	e	o	Projeto	Mulheres	em	Ação,	
de	Montes	Claros.

O	Nós	Podemos	Rio	Grande	do	Sul	comemo-
rou	 um	 ano	 em	 setembro,	 promovendo	 en-
contro	para	estimular	núcleos	nos	municípios.	
O	Núcleo	 aproveitou	 a	 ocasião	 para	 eviden-
ciar	dados	importantes	sobre	os	Objetivos	de	
Desenvolvimento	 do	Milênio	 no	 estado	 e	 es-
timular	 a	 municipalização	 do	 trabalho	 pelos	
ODM	e	o	uso	de	indicadores.

O	núcleo	de	Canoinhas	do	Nós	Podemos	San-
ta	Catarina	participou,	em	7	de	setembro,	do	
tradicional	 desfile	 cívico	em	comemoração	à	
Independência	 do	 Brasil	 em	 Canoinhas/SC.	
Crianças	 do	 projeto	 Tênis	 Comunitário	 des-
filaram	 os	 Objetivos	 de	 Desenvolvimento	 do	
Milênio.

Em	setembro,	a	Oxfam	-	uma	confederação	in-
ternacional	de	14	organizações	que	trabalham	
em	 conjunto	 com	 parceiros	 e	 colaboradores	
ao	 redor	 do	 mundo	 para	 realizar	 esta	 mu-
dança	 sustentável	 –	 lançou	 uma	 publicação	
que	 pretende	 contribuir	 para	 acelerar	 a	 im-
plementação	dos	ODM.	Nesta	 publicação,	 o	
Brasil	é	citado	repetidas	vezes	como	país	que	
tem	feito	enormes	avanços	combinando	políti-
cas	eficazes	e	investimentos.

As	 causas	 sociais	 e	 humanitárias	 dos	 Obje-
tivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio	chegaram	
aos	municípios	de	Vilhena	e	Pimenta	Bueno,	
em	Rondônia,	graças	à	atuação	do	movimento	
Nós	Podemos	Rondônia.	Em	setembro,	foram	
realizados	eventos	nas	duas	cidades.



81
82
83
84
85

O	Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Desen-
volvimento	 (PNUD)	 selecionou	 74	 projetos	
elaborados	por	 entidades	da	 sociedade	civil	
sem	 fins	 lucrativos	 cujo	 público	 beneficiário	
esteja	 em	 situação	 de	 risco	 socioambiental.	
As	duas	entidades	vão	acompanhar	estes	pro-
jetos,	promovendo	a	cidadania	e	o	desenvolvi-
mento	local.

O	 Brasil	 recebeu,	 em	 setembro,	 em	 Nova	
Iorque	(EUA),	prêmio	 inédito	por	 incentivar	os	
Objetivos	 do	 Milênio.	 O	 prêmio	 é	 concedido	
pela	 “Millennium	 Development	 Goals	 Awards	
Committee”,	 organização	 não	 governamental	
que	busca	promover	os	ODM	e	divulgar	os	es-
forços	 de	 governos,	 organismos	 multilaterais,	
organizações	 da	 sociedade	 e	 indivíduos	 que	
colaboram	para	o	alcance	dos	ODM	no	mundo.

A	ONU	 reverenciou	 esforços	 brasileiros	 pelo	
desenvolvimento	municipal	e	pelos	ODM	com	
destaque	 na	 capa	 do	 website	 do	 DevInfo	
(monitoramento	 dos	 ODM).	 A	 notícia	 ‘Brasil:	
Usando	o	DevInfo	para	aumentar	os	recursos	
do	financiamento	público’	conta	a	experiência	
do	 vereador	 Gilson	 Trindade,	 da	 cidade	 de	
Camapuã	(MS),	com	o	uso	do	DevInfo	do	Por-
tal	ODM	(www.portalodm.org.br)

A	iniciativa	paranaense	de	controle	social	Ob-
servatório	Social	do	Brasil	(OSB)	foi	apresen-
tada	em	setembro,	em	Bogotá	 (Colômbia),	à	
Comissão	 Econômica	 para	 a	 América	 Latina	
e	o	Caribe	da	ONU	(CEPAL).	O	Observatório	
vem	 despontando	 internacionalmente	 como	
experiência	inovadora	pela	transparência	nos	
gastos	públicos.

Os	Objetivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio	
(ODM)	 foram	 o	 tema	 que	 o	 Fórum	 de	 São	
Gonçalo	 levou	ao	desfile	cívico	em	comemo-
ração	 ao	 120.º	 aniversário	 de	 emancipação	
político-administrativa	do	município,	em	22	de	
setembro	de	2010.
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O	Movimento	Nós	Podemos	Paraná	incentivou,	
durante	 todo	 o	 mês	 de	 outubro,	 as	 comuni-
dades	e	núcleos	de	 trabalho	pelos	Objetivos	
do	Milênio	(ODM)	do	estado	a	realizar	ações	
de	prevenção	do	câncer	de	mama	por	meio	
da	conscientização	sobre	a	importância	do	diag-
nóstico	precoce.

Os	 Objetivos	 de	 Desenvolvimento	 do	 Milênio	
(ODM)	 foram	 um	 dos	 temas	 da	 7.ª	 Semana	
Nacional	 de	 Ciência	 e	 Tecnologia	 da	 Bahia,	
realizada	de	18	a	22	de	outubro	de	2010,	em	
Salvador/BA.	 A	 representante	 do	 Movimento	
Nacional	pela	Cidadania	e	Solidariedade	(Nós	
Podemos),	Maria	Aparecida	Zago	Udenal	 (Ci-
dinha),	participou	do	evento	e	proferiu	palestra	
sobre	os	ODM.

O	Movimento	Nós	Podemos	Paraná,	em	parce-
ria	com	a	Educação	a	Distância	do	SESI,	pro-
move,	desde	outubro,	o	curso	à	distância	de	
Mobilização	em	Prol	dos	Objetivos	de	Desen-
volvimento	do	Milênio	(ODM).	O	curso	é	inédi-
to	no	Brasil	e	gratuito.

Foi	realizado,	em	Presidente	Prudente	(SP),	o	1.º	
Fórum	 Territorial	 do	 Pontal	 do	 Paranapanema	
de	Defesa	da	Mulher.	O	evento	debateu	a	ne-
cessidade	de	serviços	voltados	para	mulheres	
vítimas	de	violência	no	campo.	Os	ODM	tam-
bém	 foram	abordados	 sob	a	perspectiva	 	 da	
Igualdade	entre	Sexos	e	Valorização	da	Mulher.

O	 publicitário	 Percival	 Caropreso	 -	 um	 dos	
mentores	da	campanha	‘Oito	jeitos	de	mudar	
o	mundo’	-	em	Blumenau	(SC)	-	a	convite	da	
Fundação	Fritz	Müller,	associada	à	Fundação	
Dom	Cabral.	Caropreso	 vem	percorrendo	ci-
dades	brasileiras	apresentando	os	resultados	
da	campanha	brasileira,	que	 já	 foi	 adaptada	
em	mais	de	25	países.
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Realizado	 o	 	 1.º	 Congresso	 Baiano	 de	 DSTs,	
Aids	e	Hepatites	Virais	na	cidade	de	Vitória	da	
Conquista,	com	presença	das	Nações	Unidas.	
ONU	divulgou	a	parceria	desenvolvida	com	o	
governo	 federal,	 o	 governo	 da	Bahia	 com	os	
municípios	 das	 microrregiões	 de	 Juazeiro	 e	
Vitória	 da	 Conquista	 -	 a	 chamada	 “Iniciativa	
Laços	SociAids”.

O	 Nós	 Podemos	 Rondônia	 realizou,	 em	 no-
vembro,	 uma	 série	 de	 cinco	Círculos	 de	Diá-
logos	nas	cidades	de	Porto	Velho,	Ariquemes,	
Ji-Paraná,	Cacoal	e	Pimenta	Bueno.	Formado	
no	segundo	semestre	de	2009,	o	núcleo	vem	
se	 inspirando	 nos	 passos	 do	 Nós	 Podemos	
Paraná	para	mobilizar	grupos	do	estado	para	o	
trabalho	pelos	Objetivos	do	Milênio.

Em	novembro,	a	cidade	do	Rio	de	Janeiro(RJ)	
sediou	o	Fórum	Global	pela	Sustentabilidade.	
Em	 2012,	 o	 fórum	 será	 realizado	 um	 pou-
co	 antes	 da	 Conferência	 Internacional	 das	
Nações	Unidas	para	o	Desenvolvimento	Sus-
tentável,	a	Rio+20.	O	Movimento	Nacional	pela	
Cidadania	e	Solidariedade	(Nós	Podemos)	foi	
representado	no	Fórum	pela	ativista	do	movi-
mento	da	Sustentabilidade,	Rosa	Alegria.

Os	Objetivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio	
(ODM)	 foram	 tema	de	palestra	 durante	 o	 3.º	
Congresso	Ceará	de	Gestão	Pública(CE).	No	
evento,	 foram	debatidos	 instrumentos	e	boas	
práticas	nas	administrações	públicas,	propor-
cionando	 o	 intercâmbio	 de	 conhecimentos	 e	
experiências	na	Gestão	Pública.

Barueri(SP)	sediou	um	encontro	sobre	os	Obje-
tivos	de	Desenvolvimento	do	Milênio	(ODM)	e		
reuniu	 entidades	 como	 o	 Rotary	 Clube,	Mac-
kenzie,	Sesi	e	membros	de	movimentos	sociais	
da	Grande	 São	 Paulo	 e	 região.	 Cerca	 de	 15	
participantes	debateram,	entre	outros	temas,	a	
possibilidade	de	uma	ação	que	envolva	os	mu-
nicípios	da	região	oeste	de	São	Paulo	para	os	
propósitos	dos	ODM.
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Em	novembro,	o	Nós	Podemos	Joinville	(SC)	se	
reuniu	para	planejar	o	ano	de	2011.	O	grupo	
vem	 trabalhando	 desde	 o	 segundo	 semestre	
de	2009	para	articular	 a	participação	de	em-
presas,	governo	e	da	comunidade	em	projetos	
voltados	ao	alcance	dos	Objetivos	do	Milênio	
em	cada	canto	da	cidade.

113	projetos	sociais	brasileiros	 foram	contem-
plados	em	outubro	pela	Petrobras	na	seleção	
pública	 2010	 do	 Programa	 Petrobras	 Desen-
volvimento	 &	 Cidadania.	 Foram	 escolhidos	
projetos	de	todo	o	Brasil,	sendo	14	da	Região	
Norte,	 40	do	Nordeste,	 oito	 do	Centro	Oeste,	
31	do	Sudeste,	16	do	Sul,	dois	de	abrangência	
regional	e	dois	de	abrangência	nacional.	Serão	
investidos	R$	110	milhões	no	período	de	dois	
anos.

O	Governo	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	
por	meio	da	Fundação	de	Economia	e	Estatís-
tica	Siegfried	Emanuel	Heuser	(FEE),	lançou		a	
obra	‘Três	Décadas	de	Economia	Gaúcha’.	A	
influência	 dos	Objetivos	de	Desenvolvimento	
do	Milênio	(ODM)	na	evolução	social	do	esta-
do	está	contemplada	no	artigo	de	Hélios	Puig	
Gonzalez	e	Salvatore	Santagada.

O	Nós	Podemos	Paraíba	participou,	de	22	de	
novembro	a	21	de	dezembro,	da	11ª	 edição	
da	campanha	Natal	pela	Vida.	Em	2010,	de-
vem	ser	arrecadadas	cerca	de	100	toneladas	
de	alimentos	até	21	de	dezembro.	Mais	de	40	
mil	famílias	de	baixa	renda	serão	beneficiadas	
pelos	alimentos	arrecadados

Os	ODM	foram	tema	do	seminário	‘Diá-
logos	 com	 o	 BNDES’,	 promovido	 em	
São	 Paulo	 .	 O	 evento	 contou	 com	 a	
participação	 do	 secretário-nacional	 do	
Movimento	 Nacional	 pela	 Cidadania	 e	
Solidariedade	 o	 Sr.	 Rocha	 Loures	 que	
falou	 da	 importância	 dos	 Movimentos	
Nós	Podemos	Estaduais.
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Presidência	da	República

Maria	Cecilia	Arrais
PNUD

Rodrigo	Rocha	Loures
Secretaria-Nacional	do	
Movimento	Nacional	pela	
Cidadania	e	Solidariedade

Nós	Podemos	Acre

Nós	 Podemos	 Mato	 Grosso	
do	Sul

Nós	Podemos	Paraíba

Nós	Podemos	Rondônia Nós	Podemos	Santa	Catarina Encontro	 com	 os	movimentos	
sociais	-	DF	-	Dezembro	de	2010

Nós	Podemos	Amazonas Nós	Podemos	Bahia

Nós	Podemos	Piauí



Local	na	Internet

http://odm-alagoas.blogspot.com/

http://nospodemosce.blogspot.com

http://www.nospodemosbrasilia.org.br/

http://www.redemgcidadania.org.br/

http://www.gade.org.br/

http://www.unigente.org.br/

http://twitter.com/nospodemospi

http://www.nospodemosparana.org.br

http://nospodemosrs.blogspot.com/

http://odmsp.blogspot.com/

http://odmtocantins.ning.com/

http://www.odmbrasil.org.br|

http://www.portalodm.com.br|

http://www.nospodemos.org.br
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Parceiros:

Realização:


