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SUMÁRIO

“As pessoas são a verdadeira riqueza das nações”. Essa foi a 
premissa do primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, publica-
do pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
em 1990. Desde então, as pessoas continuam a ser o elemento central 
para vencer os desafios do desenvolvimento sustentável. 

Nesta edição, homenageamos todos que empenham-se com 
convicção no alcance de cada um dos ODM em suas comunidades, 
seu estado ou mesmo em suas próprias famílias. São profissionais ou 
voluntários que encarnam os valores do nosso movimento nacional 
e nos emocionam com histórias de superação e boa vontade. Nossa 
esperança é que mais pessoas se inspirem na tarefa solidária (urgente 
e necessária) de mudar o mundo. 

E o governo de Minhas Gerais saiu na frente, dando exemplo 
para que outros governos estaduais possam fazer igual ou melhor. 
Os mineiros repactuaram as metas já alcançadas e até criaram uma 
nova. Uma iniciativa que pode ser seguida por Santa Catarina, prin-
cipalmente se seus candidatos às eleições municipais assinarem o 
Termo de Compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), um documento que foi enviado para os comitês par-
tidários e que pode ajudar os eleitores a garantirem o cumprimento 
das promessas de campanha. Acesse o link divulgado na matéria 
sobre o termo (pag. 8), baixe o documento e entregue aos seus 
candidatos. Uma sugestão de ação positiva após a leitura de tantas 
páginas inspiradoras.
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AGENDE-SE

21/8 - Fórum de Sustentabilidade
A Global Reporting Initiative (GRI) 
promove o workshop de consulta 
pública do G4, a próxima geração 
das Diretrizes GRI para relatórios de 
sustentabilidade. 

Local: Unoesc Joaçaba/SC
www.unoesc.edu.br

23 e 24/08 - Encontro Nacional 
dos Núcleos ODM
O encontro faz parte do 
planejamento estratégico para 
a municipalização dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio 
e o fortalecimento dos Núcleos 
Estaduais e Regionais. Serão 
socializadas as ações do Projeto 
Movimento ODM Brasil 2015, que 
irá apoiar os planos de trabalho dos 
Núcleos. 

Local: Curitiba/PR

Este boletim é patrocinado por:

A secretaria do MNPSC tem  
 patrocínio de:
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bEM-vINDOS AO MOvIMENTO  

“Com o olhar focado na missão da JCI (Junior Chamber International), 
que visa criar mudanças positivas na sociedade através dos jovens, e 
no compromisso da JCI Mundial firmado com a ONU quanto aos ODM, 
decidimos nos engajar ainda mais nesta luta social, com o objetivo de 
conscientizar nossos membros e comunidade geral da importância 

do alcance dos ODM, assim po-
deremos trabalhar para estimular 
o comprometimento voluntário 
pela promoção da cidadania e 
solidariedade.” 

Natali Pires de Campos, 
Presidente local.

Confira as organizações que estão se 
filiando ao Movimento Nós Podemos SC

Junior Chamber International blumenau Garcia Secretaria Municipal de Educação de blumenau
“A adesão da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau se fun-damenta na luta pela efetivação do direito à melhoria da qualidade de vida das populações menos favo-recidas do país, do nosso estado e da nossa cidade, sem comprometer o meio ambiente e a qualidade de vida das gerações futuras.”

Osmar Matiola, Sec. Mun. de Educação de Blumenau. 

bairro da Juventude 

“A adesão ao Movimento “Nós 
Podemos Santa Catarina” - que 
apóia e monitora Projetos em con-
sonância com os Oito Objetivos do 
Milênio - reforça ainda mais, nossa 
responsabilidade junto às crianças 
e adolescente que atendemos, 
pois além de contribuirmos com 
sua formação biopsicossocial, 
também assim o fazemos para a 
formação de cidadãos conscientes 
e comprometidos com a saúde de 
nosso planeta”. 

Silvia Regina Luciano Zanette, 
Diretora Executiva.

Porto de Itajaí

“A Autoridade Portuária de Itajaí 
participa do Movimento Nós 
Podemos SC por ter ciência da 
importância do engajamento em 
ações que visem o cumprimento 
de metas globais, resultando na 
melhoria na qualidade de vida 
em nosso planeta por meio de 
ações em importantes áreas, 
como educação, saúde, cidadania 
e sustentabilidade.” 

Antonio Ayres dos Santos Júnior, 
superintendente do Porto de 
Itajaí. 

Dudalina

“A Dudalina aderiu ao Movimento 
Nós Podemos Santa Catarina por-
que está comprometida com suas 
práticas de gestão, aprofundando 
seu compromisso com a responsa-
bilidade social e o desenvolvimen-
to  sustentável na comunidade em 
que está inserida. Através de ações 
voltadas para a integridade, inclu-
são, iniciativa e responsabilidade 
social, acreditamos que a ética e a 
transparência são primordiais para 
nossas relações institucionais.” 

Rui Leopoldo Hess de Souza, 
presidente do Instituto Adelina.
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ODM EM SC

As pessoas são a riqueza das nações
Exemplos de vida e dedicação ao bem comum

FlAvIA bAlDISSERA
Nutricionista
SESC/SC
Chapecó

MOtIvAçãO 
Fazendo parte de um programa de segurança alimentar e nutricional, 
pude perceber o quanto somos cidadãos despreparados, independente 
de formação, para discutir este tema, inclusive o primeiro: Acabar com a 
fome e a miséria. Estive a frente de conhecer, aprender e praticar ações 
capazes de reduzir o desperdício de alimentos, consequentemente a 
fome da população vulnerável.

AçõES
Dentro do Programa Mesa Brasil SESC, sensibilizamos as empresas e 
realizamos atividades cujo principal objetivo é promover a alimentação 
adequada de forma a aproveitar os alimentos integralmente e fortalecer 
as instituições assistidas.

RESULtADOS 
É no dia a dia que conseguimos perceber o diferencial do nosso tra-
balho, na melhoria nas entidades sociais atendidas, na variedade do 
cardápio oferecido, nas refeições elaboradas, na melhora do estado 
nutricional dos beneficiados, no reconhecimento de um sorriso.

ElAINE SEIFFERT
Professora
EbM João 
Gonçalves Pinheiro  
Florianópolis

MOtIvAçãO
Entendendo que o mundo é uma teia de relações em que todos os 
integrantes estão interligados. Cada um deve ser um elo da corrente 
em busca de harmonia tendo atitudes sustentáveis e cumprindo seu 
papel neste contexto. Meu alunos perceberam que fazem parte de 
algo maior, que não estão sozinhos nesta busca. 

AçõES
Sabemos que nossas atitudes podem gerar impactos positivos e/ou ne-
gativos e assim, podemos escolher que tipo de impacto queremos deixar 
no nosso mundo. O Projeto Guardiões da Energia atua na formação de 
cidadãos críticos, responsáveis e comprometidos com a construção de 
um mundo socialmente justo, economicamente sustentável e ecologi-
camente correto. Formamos multiplicadores cientes da necessidade de 
economizar energia como forma de preservar o ambiente. 

RESULtADOS
Os Guardiões da Energia quando estimulados, superam expectativas. 
Sua experiência de vida e prática escolar é pautada em valores como 
amor, harmonia, família, amizade e isso os torna cidadãos de bem. 
Tenho orgulho de ser a professora desses Guardiões que economizam 
energia e esbanjam responsabilidade.

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no 
mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”  Madre Teresa de Calcutá.

Somos a soma do que vivemos, do que sentimos e do que acreditamos.
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NEIvA DREGER 
KIElING  
Presidente do 
Conselho Estadual da 
Mulher Empresária 
(CEME/FACISC)
Florianópolis

MOtIvAçãO  
Em 1997 fui convidada para estruturar e desenvolver o Núcleo da Mu-
lher Empresária da ACIF. A partir daí outros convites foram feitos para 
trabalhar, voluntariamente, com mulheres empresárias, até assumir a 
presidência do CEME em 2009. O desafio é qualificar as mulheres em-
presárias do estado num tripé que compreende o desenvolvimento da 
rede de relações, capacitação e representatividade.

AçõES
O voluntariado, através do associativismo empresarial, permite incentivar 
outras pessoas a terem uma ação positiva dentro de suas entidades 
de classe e assim, em bloco, conseguir resultados mais significativos 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto profissional 
como pessoal.

RESULtADOS
Interagimos com todo o Estado de Santa Catarina alinhando as ações 
de todos os Núcleos de Mulheres Empresárias, incluindo a Responsa-
bilidade Social Empresarial no planejamento estratégico do CEME, por 
meio de ações que promovam a liderança corporativa, treinamento e 
desenvolvimento profissional e empresarial. Assim contribuímos para 
que o ODM 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da 
Mulher tenha avanços no estado.

MARly APARECIDA 
NETO ROSSI
Coordenadora da 
Pastoral da  
Criança de SC
lages

MOtIvAçãO
Ver a pobreza e necessidade das crianças há 20 anos atrás e de ges-
tantes que não faziam o pré-natal me sensibilizou. Me engajei na 
pastoral da criança para fazer este trabalho de diminuir as desigual-
dades sociais, respeitando o direito e a dignidade de todos.

AçõES
A minha luta é para que todos “tenham vida e vida em abundância”, 
principalmente as crianças mais empobrecidas, para que elas tenham 
seus direitos garantidos: saúde, educação, nutrição e cidadania.

RESULtADOS
Trabalhamos com as famílias mais empobrecidas, gestantes e crianças 
de 0 a 6 anos. Nossa luta é para recuperar crianças desnutridas e que 
isso aconteça o mais breve possível. Amamentação exclusiva no peito 
até os 6 meses. Alimentação saudável e hortas caseiras. Vacinação 
completa para a idade. Desenvolvimento integral da criança em cada 
faixa etária. Orientação à gestante do pré-natal até o parto e pós-parto.

O associativismo pode transformar realidades.

Tudo que fizermos pelo bem comum servirá de incentivo para aqueles que 
ainda não acordaram, para ver que juntos podemos mudar o mundo para 
melhor, mesmo que seja no pequeno espaço que vivemos.
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ODM EM SC

ROSECléIA 
bISEwSKI 
Administradora/
Contadora
voluntária 
Joinville

Motivação 
Atuo no movimento Nós Podemos Joinville desde 2010. Vi no movi-
mento uma forma de lutar para atingirmos os ODM e ajudar a comu-
nidade por meio de ações para melhorar o mundo. Sempre gostei 
de atividades filantrópicas junto a comunidade. Já fui coordenadora 
de grupo de jovens na igreja, voluntária nas pastorais e fui membro 
do Comitê de Responsabilidade Social da Univille. 

AçõES
Procuro fazer com que cada dia seja um dia melhor. Sempre gostei de 
atuar para promover a igualdade entre sexos e a valorização da mu-
lher, melhorar a saúde das gestantes e reduzir a mortalidade infantil. 

RESULtADOS
Nos eventos para gestantes, as mulheres demonstram se sentir bem 
mais incluídas na comunidade e podem obter informações mais claras 
sobre suas dúvidas, pois participam do evento profissionais da saúde, 
educação, educação física, dentre outros. Vejo que as mulheres e 
casais que participam dos eventos promovidos pelo movimento ficam 
muito felizes. Elas se sentem cuidadas, valorizadas. 

MARCOS ANTôNIO 
SIlvEIRA
Técnico Mecânico
voluntário 
Florianópolis

MOtIvAçãO 

Fui empresário e me tornei uma pessoa muito arrogante. Só tinha 
relações de negócio e não respeitava ninguém.  Achei que o 
dinheiro comprava tudo. Exagerei no álcool e uma psiquiatra me 
receitou um remédio que me deixava apático e esquecido. Larguei 
o tratamento, entrei para a Seicho-No-Ie e virei voluntário no Lar 
Recanto do Carinho. O voluntariado me fez encontrar a vida nova-
mente e superar minhas dificuldades.

AçõES
Comecei no Lar lendo para uma criança acamada. Depois inicia-
mos uma atividade com a Seicho-No-Ie para ensinar as crianças a 
obedecerem o papai, a mamãe, os professores e a natureza. Dou 
manutenção geral e trabalho também com o bazar, na triagem, 
venda e segurança. Como moro perto estou sempre sendo chama-
do e ajudando com alguma coisa.

RESULtADOS
Na minha vida fui condicionado a fazer tudo querendo ganhar algo 
em troca. No Lar aprendi a fazer sem querer nada. O convívio e a 
doação me fizeram quebrar todos os paradigmas. Quando a gente 
atua como voluntário a gente vê como pensa futilidade. Aqui quem 
ganha é aquele que doa.

Não pense que você não pode ou que sua ajuda é muito pequena, pois não é. 
Todo trabalho feito com amor e de coração tornará nosso mundo melhor.

O voluntariado acaba com todas as doenças que a gente cria ao longo da 
vida em sociedade.
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AlvARITO 
bARATIERI
bibliotecário e 
Professor
Membro do Conselho 
Consultivo do Comitê 
do Rio do Peixe
Joaçaba

MOtIvAçãO
Contribuir para termos águas em quantidade e qualidade para todos 
os moradores do oeste catarinense.

AçõES
Procuro conscientizar e esclarecer pessoas da comunidade regio-
nal sobre a importância das águas, para preservá-las e mantê-las 
saudáveis. Considero importante o Projeto Rio do Peixe - Educação 
Ambiental, com a realização de várias atividades ao longo das cidades 
que são banhadas pelo rio.

RESULtADOS
Uma melhor qualidade de vida à todas as pessoas de nossa região. 
Hoje várias escolas e comunidades conhecem a importância do Rio 
do Peixe para os habitantes da sua bacia hidrográfica.

SílvIA REGINA 
lUCIANO ZANETTE
Diretora executiva 
do bairro da 
Juventude
Criciúma

MOtIvAçãO
É a responsabilidade junto às crianças e adolescentes que atendemos. 
Além de contribuirmos com sua formação biopsicossocial, também 
trabalhamos para a formação de cidadãos conscientes e comprome-
tidos com a saúde de nosso planeta.

AçõES
Manter a criança e o adolescente em atividades atrativas e evolven-
tes é uma tarefa árdua, porém gratificante. Nossa proposta, desde o 
ensino fundamental integral até os cursos profissionalizantes, busca 
superar desafios, derrubar barreiras e potencializar o processo de 
aprendizagem. Atualmente o Bairro atende cerca de 1.500 crianças 
e adolescentes, oportunizando transporte, alimentação, escola, la-
boratórios e oficinas esportivas e culturais.

RESULtADOS
Criar oportunidades à criança e ao adolescente, para que construam 
valores de forma criativa e prazerosa, desenvolvendo suas capacida-
des de transformação da realidade na busca de uma melhor qualidade 
de vida, respeitando e valorizando sua individualidade.

Venha contribuir com a melhoria das águas do Rio do Peixe.

Vamos nos reconhecer como movimento social local, gerando um 
impacto global.
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MUNICIPAlIZAçãO

Políticos alinhados com os ODM
Movimento lança Termo de Compromisso para 
candidatos às eleições municipais

Comitês do Movimento Nós Podemos

Fale com a secretaria do Movimento Nós 
Podemos SC para saber o contato dos comitês 
ou como formar um:

E-mail: sec.mnpsc@gmail.com
Fone: (48) 3025-1079 / 3025-3949

As eleições municipais deste ano são um mo-
mento especial para melhorar as condições de vida da 
população. O voto é uma oportunidade de escolher 
políticos com boas propostas para suas cidades, que 
podem ser conferidas nos materiais de campanha.  Mas 
como garantir que as promessas serão cumpridas? O 
Termo de Compromisso dos candidatos a prefeitos e 
vereadores com os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), lançado pelo Movimento Nós Podemos 
Santa Catarina (MNPSC), é um instrumento que pode 
ajudar a garantir o cumprimento das promessas. 

Candidatos eleitos que assinaram o 
termo, terão que apresentar relatório 
anual de suas ações em prol dos ODM

O termo foi encaminhado aos comitês dos 
partidos e os candidatos que assinarem o documento, 
se eleitos, se comprometem a apresentar um relató-
rio anual de suas ações para o alcance dos ODM. Se 
comprovado o cumprimento dos compromissos pactu-
ados, o vereador ou prefeito receberá o CERTIFICADO 
ODM/SC, como uma garantia de que realmente estão 
atuando para melhorar as condições socioambientais 
de suas cidades.

Entre os itens assumidos no termo estão:

•	destacar	no	programa	de	governo	compromis-
sos efetivos com os oito assuntos que tratam os 
ODM;

•	assumir	o	compromisso	de	alinhar	as	ações	
da prefeitura aos ODM;

•	estruturar	o	orçamento	do	município	orienta-
do pelos ODM, em conformidade com a legis-
lação;

•	incentivar	outras	instituições	do	Município	a	
incorporar os ODM como agenda institucional e 
disseminar informações sobre eles à população 
em geral;

•	promover	 os	Direitos	Humanos,	 os	 valores	
da cooperação e da solidariedade, a ética e a 
transparência nas informações institucionais.

O Termo de Compromisso dos candidatos a 
prefeitos e vereadores com os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, devidamente assinado com 
firma reconhecida em cartório, poderá ser enviado 
pelos candidatos à secretaria do MNPSC até o dia 31 
de agosto. A partir de setembro será promovido um ato 
público para divulgar quais candidatos no estado estão 
engajados com o cumprimento dos ODM até 2015.

Ajude a garantir que os gestores e legisladores 
cumpram os compromissos assumidos com 
a sociedade. Baixe o Termo de Compromisso 
no link http://www.youblisher.com/p/391520-
Termo-de-Compromisso-dos-candidatos-a-
prefeito-e-vereadores/, imprima e entregue aos 
seus candidatos.
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MUNICIPAlIZAçãO

Movimento recomenda mais espaço na mídia municipal

Palestra sobre ODM  
para jornais do interior

O Painel “Responsabilidade Social, fonte de 
pautas”, realizado durante o II Encontro de Jornais 
do Interior no dia 01 de julho, foi encerrado com a 
apresentação do Movimento Nós Podemos Santa Ca-
tarina sobre Sustentabilidade, Responsabilidade Social 
das Empresas e os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). O secretário executivo do movimento, 
Odilon Faccio, defendeu que atender as necessidades 
das pessoas hoje, sem comprometer a capacidade das 
futuras gerações é o horizonte a ser alcançado, dentro 
do que se considera Desenvolvimento Sustentável. 

Foi destacado o pioneirismo do Instituto Ethos 
no processo de adesão a princípios e práticas de res-

ponsabilidade socioambiental 
pelas empresas dos mais varia-
dos segmentos econômicos. Por 
fim, foi apresentado o pacto glo-
bal para erradicar a pobreza, pela 
promoção da igualdade humana 
e sustentabilidade ambiental, firmado na Declaração 
do Milênio em 2000, que consolidou 8 objetivos e me-
tas a serem atingidas até 2015. O secretário executivo 
do Movimento Nós Podemos Santa Catarina concluiu 
sua apresentação falando sobre os indicadores em San-
ta Catarina em cada um dos ODM e da importância de 
divulgar as ações que buscam melhorar estes índices 
nos jornais dos municípios.

O Movimento Nós Podemos SC (MNPSC) tem 
articulado com o governo estadual o alinhamento dos 
diversos órgãos da administração pública com os ODM. 
Já foram realizadas reuniões com o Secretário de Planeja-
mento, Filipe Mello - na ocasião representando o gover-
nador Raimundo Colombo - e com o Secretário Estadual 
de Assistência Social, Trabalho e Habitação, João José 
Cândido da Silva.

Foi apresentado o Diagnóstico dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) em Santa Catarina 
e solicitado o compromisso da administração estadual 
nos seguintes itens:

- adoção dos ODM como agenda mínima de de-
senvolvimento social, econômico e ambiental em 
Santa Catarina;

- formalização de parceria com a sociedade cata-
rinense para o cumprimento dos ODM no estado 
até 2015,  se tornando um exemplo nacional; 

- apoio ao MNPSC na municipalização dos ODM 

É importante divulgar 
as ações para atingir 
os ODM nos jornais 
dos municípios

Representantes da sociedade oferecem parceria  
ao governo para alcançar os ODM

SC pode ser exemplo nacional

em todo o estado, para garantir o cumprimento das metas 
do milênio de maneira mais equilibrada e reduzindo as 
diferenças regionais.

Os secretários assumiram o compromisso de levar 
o tema ao governador para obter uma manifestação ofi-
cial em relação a pauta apresentada. Santa Catarina é o 
estado brasileiro que tem as melhores chances de alcan-
çar os ODM. Nosso estado pode se tornar um exemplo 
para todo país, mas é essencial o engajamento do poder 
público para atingirmos as metas do milênio em todas as 
cidades do estado.

odilon luís Faccio, Filipe Mello, Heitor Blum, João Batista 
thomé e letícia Nunes Chierighini na Secretaria de 
Planejamento.
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Consciente Coletivo  
(Instituto Akatu, curta-metragem, 2010)

Produzida pelo Instituto Akatu, Canal futura e HP Brasil, a 
série Consciente Coletivo, em dez episódios de dois minu-
tos, aborda temas relacionados ao consumo consciente. O 
objetivo é provocar reflexões acerca dos problemas gerados 
pelo atual ritmo de produção e consumo mundiais, além das 
possíveis contribuições do consumidor para a construção de 
um mundo mais sustentável. A série estreou no Canal Futura 
e foi premiada internacionalmente. Você pode assistir os 10 
capítulos no site: www.akatu.org.br/videos

Dicas para o milênio

INTERATIvIDADE

links, Aplicativos, Cultura e Produtos  
para ajudar nas metas do milênio

vídeo

livros Produto

O Garoto verde  
(de toni  Brandão, 
ilustrações de Fido 
Nesti - Ed. Gaia, 2012) 

Pedro é um garoto 
verde! Ecológico sem 
ser chato, gosta de jogar 
bola, de tocar guitarra, 
é ligado nas garotas... 

e está preocupado com o 
aquecimento global, a poluição 
do ar, o desperdício de água e 
outros problemas ecológicos 
que estão colocando a Terra 
em Perigo. Ele se apaixona 
pela garota mais encantadora 
e ‘anti-ecológica’ que ele já 
conheceu. E agora?

www.editoragaia.com.br

bambu de  
corpo e alma 
(Marco Pereira e Antonio 
Beraldo, Editora Canal 6, 2007)

Indiscutível quanto às suas varia-
das formas de aproveitamento, 
reconhecido como um material 
de extrema importância na his-
tória da evolução presente na 
cultura asiática, o bambu recebe 
nesta obra uma minuciosa análi-
se das suas espécies, característi-
cas e aplicações. Uma referência 
obrigatória, em português, a 
todos seus admiradores que 
procuram maiores informações 
sobre esta “planta dos mil usos”.

Informações e venda:  
www.bambubrasileiro.com/gru-
po/bambudecorpoealma.html

Telha Ecológica
A Telha impermeável é produzi-
da com embalagens recicladas 
do tipo longa vida (plástico e 
alumínio). A tec-
nologia usando 
caixas tipo lon-
ga-vida foi criada 
na Alemanha há 
cerca de 12 anos 
e foi desenvolvi-
da no Brasil para 
a produção de 
telhas e chapas 
planas. Usando esta tecnologia 
a IBITECA destina de forma 
ambientalmente correta 240 to-
neladas/mês do resíduo gerado 
pelas indústrias papeleiras.

Mais Detalhes

www.ibiteca.org.br ou 
(44) 3232-7308
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ODM MUNDO

Planeta atinge 3 metas antes de 2015

Três importantes metas relaciona-
das à pobreza, à moradia e ao acesso a 
água foram atingidas três anos antes do 
prazo de 2015, de acordo com o Relatório 
dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) 2012, apresentado pela 
ONU. As metas conquistadas, com base 
nos índices de 1990, foram:

•	reduzir	pela	metade	o	percentual	
de pessoas vivendo em extrema 
pobreza;

•	diminuir	pela	metade	a	propor-
ção de pessoas sem acesso perma-
nente e sustentável a água potável; 

•	melhora	significativa	da	vida	de	
pelo menos 100 milhões de mora-
dores de favelas.

Parceria global para o desenvolvimento é o caminho

No prefácio do documento, o Se-
cretário-Geral, Ban Ki-moon, afirma que o 
sucesso depende do Objetivo 8: a parceria 
global para o desenvolvimento. “A atual 
crise econômica que atinge grande parte 
do mundo desenvolvido não deve ser mo-
tivo para que se desacelere ou se reverta 
o progresso conquistado até agora. Vamos 
construir sobre o sucesso já alcançado, e 
não nos desviemos até que todos os ODM 
tenham sido cumpridos”, recomenda ele. 
A notícia é um estímulo para aumentar o 
empenho de toda a sociedade no cumpri-
mento das demais metas. 

o conjunto dos dados utilizados para a 
preparação do relatório está disponível em 
http://mdgs.un.org.
Mais informações:  http://www.un.org/
millenniumgoals.
Fonte: www.pnud.org.br

O Estado de Minas Gerais 
assinou uma proposta de re-
pactuação dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio ( 

ODM), na qual se compromete a melhorar os índices 
que ainda não foram atingidos e criar novas metas para 
os objetivos já cumpridos ou que estão próximos de se-
rem atingidos. O documento que estabelece as novas 
resoluções foi assinado entre o governo de Minas e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), em Belo Horizonte.

Uma das medidas de maior destaque resultan-
te da iniciativa é a inclusão de um novo Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio, voltado à redução da 
insegurança e à promoção da segurança publica no 
estado. Este novo ODM, intitulado “Mais Segurança e 

Minas cria novo objetivo do milênio
Estado quer melhorar metas já atingidas

Tranquilidade”, surgiu após discussões sobre os proble-
mas e desafios vivenciados pelo governo, enfatizando 
a necessidade de adaptação dos Objetivos à realidade 
local. As metas para este ODM são: redução da taxa 
de homicídios, redução das mortes por acidente de 
trânsito e redução da violência contra a mulher.

Na cerimônia de lançamento, o Representante 
Residente do PNUD no Brasil, Jorge Chediek, saudou 
a iniciativa. “O que vocês estão fazendo é extrema-
mente audacioso e corajoso: é pactuar objetivos de 
desenvolvimento que vão muito além dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio”, disse. “Asseguro 
que esta deve ser uma das experiências brasileiras que 
vamos compartilhar com outros países do mundo”.

Fonte: www.onu.org.br

“Mais Segurança  
e Tranquilidade”

ODM bRASIl
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Adesões superam a  
marca de 60 organizações
Confira quem integra o Movimento Nós Podemos SC
O Movimento Nós Podemos SC reúne empresas, governo e sociedade civil organizada no esforço 
mundial para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) até 2015. É um movi-
mento voluntário que atua em nome da cooperação, contribuindo para o ODM 8 - Todo mundo 
trabalhando pelo desenvolvimento. 

Comemoramos o compromisso de mais de 60 organizações de todo o estado com a nossa causa. 
Agradecemos esta grande equipe pelo apoio e esforço empenhado na busca de um mundo 
melhor. 

JUNtE-SE A NóS!

•	Ação	da	Cidadania•Associação	Empresarial	de	Itajaí	-	ACII•Associação	Ambientalista	Comunitária	
Espiritualista	Patriarca	São	José•Associação	Comercial	e	Industrial	de	Florianópolis	–	ACIF•Associação	
de	Joinville	e	Região	da	Pequena,	Média	Empresa	–	AJORPEME•Associação	de	Jornais	do	Interior	
de	 SC	 –	 ADJORI•Associação	 de	 Pais	 e	 Professores	 EBM	 João	Gonçalves	 Pinheiro•Associação	
Horizontes•Associação	 Teatral	 Eternos	 Aprendizes•Bairro	 da	 Juventude•Caixa	 Econômica	
Federal•Campos	Novos	 Energia	 S/A	 –	 ENERCAN•Casa	 da	Mulher	 Catarina•CELESC•Central	
Única	dos	Trabalhadores	–	CUT•Centro	de	Integração	Empresa–Escola	-	CIEE/SC•Comissão	OAB	
Cidadã•Comitê	 para	Democratização	 da	 Informática	 de	 Santa	 Catarina	 –	 CDI•Complexo	 de	
Ensino	 Superior	 de	 Santa	 Catarina	 -	 CESUSC•Dudalina	 S.A•ELETROSUL•Energia	 Barra	Grande	
S/A	–	BAESA•Faculdade	Estácio	de	Sá•Federação	do	Comércio	de	Santa	Catarina	-	FECOMÉRCIO	
SC•Federação	das	Associações	Empresariais	de	Santa	Catarina	–	FACISC•FUCAS•Fundação	Hospita-
lar	de	Blumenau•Fundação	Maurício	Sirotsky	Sobrinho	–	FMSS•Fundação	Universidade	Alto	Vale	do	
Rio	do	Peixe	–	UNIARP•	Fundação	Universidade	do	Oeste	de	Santa	Catarina	-	FUNOESC•Fundação	
Universidade	Regional	de	Blumenau	–	FURB•Instituto	Comunitário	de	Florianópolis	–	ICOM•Instituto	
Consciência	e	Cidadania	–	ICC21•Instituto	Consulado	da	Mulher•	Instituto	Crescer	–	Movimento	
Cidadania	e	 Juventude•Instituto	Ekko	Brasil	•Instituto	de	Geração	de	Tecnologias	do	Conheci-
mento	–	 IGETECON•Instituto	Federal	de	Ciência	e	Tecnologia	de	SC	(	 IF-SC)•Instituto	Primeiro	
Plano•Instituto	Voluntários	em	Ação	–	IVA•Moradia	e	Cidadania	Santa	Catarina•	JCI	Blumenau	
Garcia•NEXXERA•ONG	Travessia•Plêiade	Consultoria	e	Desenvolvimento	LTDA	ME•Portonave	S/A	
–	Terminais	Portuários	de	Navegantes•Prefeitura	Municipal	de	Brusque•Prefeitura	Municipal	de	
Itajaí•Prefeitura	Municipal	de	Joinville•Prosperitate	Consultoria	em	Sustentabilidade•Sec.	de	Es-
tado	da	Assistência	Social,	Trabalho	e	Habitação/Governo	SC•Sec.	de	Estado	do	Desenvolvimento	
Econômico	 Sustentável/Governo	 SC•Serviço	 Social	 do	Comércio	 SESC-SC•	Secretaria	Municipal	
de	Educação	de	Blumenau•Secretaria	Municipal	de	Assistência	Social	e	da	Criança	e	do	Adoles-
cente	de	Blumenau•Serviço	Social	da	Indústria	SESI/SC•Sociedade	Educacional	de	Santa	Catari-
na	–	SOCIESC•Superintendência	do	Porto	de	Itajaí•Tractebel	Energia	–	GDF	SUEZ•Transmissão	
da	Cidadania	e	do	Saber•UNIMED	Blumenau•UNIMED	Brusque•UNIMED	Canoinhas•UNIMED	
Chapecó•UNIMED	Grande	Florianópolis•UNIMED	Litoral•UNIMED	SC•Universidade	do	Vale	do	
Itajaí	–	UNIVALI•Universidade	da	Região	de	Joinville	–	UNIVILLE

Filie-se ao 
Movimento Nós 

Podemos SC
Solicite nosso Termo de 

Adesão junto a Secretaria 
Estadual do Movimento. 

sec.mnpsc@gmail.com 
(48) 3025-1079/3025-3949  
Rua	João	Pinto,	30	–	Ed.	

João	de	Gusmão	–	sala	803	
Centro	–	Florianópolis/SC		

CEP 88010-420


