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PNUD

SESI Paraná

O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), presente 

em mais de 170 países e territórios, faz par-
cerias em todas as instâncias da sociedade 
para ajudar na construção de nações que 
possam resistir a crises, sustentando e con-
duzindo um crescimento capaz de melho-
rar a qualidade de vida de todos. Oferece 
uma perspectiva global aliada à visão local 
do desenvolvimento humano para contri-
buir com o empoderamento de vidas e com 
a construção de nações mais fortes e resi-
lientes.

O PNUD é parceiro do Movimento Nacio-
nal pela Cidadania e Solidariedade e, por 
mandato, promove a agenda política dos 
ODM em suas ações. Todos os projetos do 

PNUD no país visam contribuir para o pro-
gresso e o cumprimento dos ODM.

O foco do trabalho do PNUD Brasil bus-
ca abranger, cada vez mais, o desenvolvi-
mento de capacidades, o fortalecimento e 
a modernização institucional de estados e 
municípios, com uma crescente participa-
ção do setor privado e da sociedade civil 
nos projetos.

Com base nessa experiência de sucesso 
com a promoção dos ODM, o PNUD se po-
siciona também como agência-líder das Na-
ções Unidas na condução de consultas e no 
engajamento direto de cidadãos no Brasil 
e no mundo ao debate e à construção da 
agenda de desenvolvimento humano pós-
2015.

O Sesi-PR, em sintonia com seu compro-
misso de promover o desenvolvimen-

to, a qualidade de vida e o respeito ao meio 
ambiente, aderiu ao Movimento Nacional 
pela Cidadania e Solidariedade em prol dos 
ODM em 2004. Para concretizar essa ade-
são, idealizou tecnologia social tendo como 
eixos o diálogo e a informação. 

Inicialmente, liderou a estruturação de 
observatório para monitorar os indicadores 
do milênio e, assim, garantir informações 
atualizadas sobre os municípios do Para-
ná, as quais deram origem ao Portal ODM 
(www.portalodm.com.br), que abrange, 
atualmente, todos os estados e municípios 
do País.

Em seguida, estruturou o Núcleo ODM 
Estadual, dando início aos diálogos – fo-
cados na reflexão sobre a realidade local 
– que mobilizaram os três setores, levando 
à formação de uma rede de pessoas e or-

ganizações voluntárias que trabalham em 
torno dessa agenda comum em prol do de-
senvolvimento. 

Esse trabalho viabilizou a construção de 
ferramentas, sintetizadas no seguinte con-
junto de publicações, agora disponibiliza-
das a todos os Núcleos ODM do País com 
a intenção de contribuir com seus traba-
lhos: Vol. 1 – Interpretação e Análise de 
Indicadores; Vol. 2 –  Mobilização; Vol. 3 
– Planejamento de Núcleo ODM; Vol. 4 – 
Dialogando sobre Desenvolvimento; Vol. 
5 – Mostra de Projetos.

Essa iniciativa só foi possível graças à par-
ceria entre o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), o Movi-
mento Nacional pela Cidadania e Solidarie-
dade (MNCS) e a Secretaria-Geral da Presi-
dência da República. Um exemplo de ação 
cooperativa transformadora.

Bom trabalho! 



Projeto Movimento ODM Brasil 2015

Módulo 2 - Seminário de Mobilização 7

Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade

Secretaria-Geral da Presidência da República

O Movimento Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade (MNCS), constituído 

em 2004, é uma iniciativa apartidária e ecu-
mênica da sociedade civil, com a missão de 
mobilizar e articular empresas, governos, 
organizações, movimentos sociais e a so-
ciedade civil em geral para realizar ações 
voltadas ao alcance dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio (ODM)  em todo 
o País.

Os ODM, inspirados nas grandes confe-
rências da ONU da década de 1990, tradu-
zem um plano mínimo de desenvolvimento 
mundial definido na Cúpula do Milênio de 
2000, com o principal desafio de garantir 
bem-estar e qualidade de vida às pessoas, 
cuidando, especialmente, de temas como 

renda, educação, saúde, moradia, água e 
saneamento.

O MNCS – compreendendo que esse de-
safio não se restringe exclusivamente a um 
único setor, ao contrário, aplica-se a todos 
os brasileiros preocupados com um mundo 
melhor – tem atuado intensamente, desde 
2004, para disseminar os ODM e seus indi-
cadores, articulando uma rede comprome-
tida em contribuir para seu alcance.

Tendo como foco levar os ODM a todos os 
municípios, com satisfação, participa deste 
projeto de capacitação devido às possibili-
dades que oferece de apoiar e potenciali-
zar os trabalhos de seus Núcleos ODM es-
palhados por todo o Brasil, tornando a rede 
ODM cada vez mais forte e atuante.

O Brasil se tornou um país mais justo e 
participativo. A melhoria da qualida-

de de vida da população está ancorada na 
decisão de se adotar políticas públicas de 
inclusão e de combate à pobreza e na mo-
bilização social.

O ano de 2015, quando se encerra o ci-
clo dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, está batendo à porta e o Brasil se 
destaca na nova geografia mundial como 
um país que soube combater a fome e suas 
raízes estruturais, que se apoiou em instru-
mentos afirmativos de direitos e que rea-
firmou a necessidade do combate às injus-
tiças sociais.  O cumprimento de metas dos 
ODM serve para demonstrar que foi trilha-
do o caminho certo e que o Brasil pode se 
orgulhar do protagonismo nos ODM e de 
servir de referencial para outras nações. 

Essa vitória é de todos. Os avanços con-
quistados só foram possíveis em função do 

trabalho de milhares de pessoas por esse 
país afora, que não se renderam aos proble-
mas sociais, econômicos e ambientais cada 
vez mais desafiadores e com exigência de 
novas respostas.

Mais uma vez a sociedade civil atende à 
convocação para o trabalho, ao chamado 
para a capacitação e qualificação em tor-
no dos ODM. Isso, por si só, já seria motivo 
de comemoração, mas todos querem mais, 
muito mais.

Com a confiança nesse trabalho é que 
vai ser feita a transição dos ODM para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). É forte a certeza de que o país se 
preparou com êxito para esse novo desafio. 
O recomeço é, na verdade, a renovação da 
crença de que a justiça social e a constru-
ção de um Brasil mais equânime são as prin-
cipais guias que orientam o rumo a seguir.
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As cinco publicações que compõem este 
conjunto – 1) Interpretação e Análise 
de Indicadores, 2) Mobilização, 3) Pla-

nejamento de Núcleo ODM, 4) Dialogando 
sobre Desenvolvimento e 5) Mostra de Proje-
tos – sintetizam proposta metodológica via-
bilizada pelo Projeto Movimento ODM Brasil 
2015, e se destinam a apoiar os Núcleos ODM 
em sua missão de mobilizar e articular a socie-
dade brasileira para realizar ações em prol do 
desenvolvimento em todos os cantos do País.

Partindo do pressuposto de que os ODM 
afetam diretamente a todos os cidadãos e 
apresentam grau de complexidade inques-
tionável, a metodologia sugere a participação 
dos três setores para o seu alcance. Os gover-
nos estaduais e municipais, estabelecendo 
e implementando políticas e programas; as 
empresas, realizando investimentos sociais 
transformadores orientados pelos ODM; as 
organizações do terceiro setor, executando 
planos que contribuam para a superação dos 
desafios identificados.   

Sugere, ainda, que essa participação seja 
qualificada a partir do conhecimento da reali-
dade local, em reflexões coletivas que favore-
çam a ação sinérgica e cooperativa.

Assim, a publicação 1) Interpretação e Aná-
lise de Indicadores orienta quanto à forma de 
analisar e interpretar a situação dos indicado-
res do milênio no país, além de ensinar a consul-
tar o Portal ODM (www.portalodm.com.br), 
que contém informações sobre todos os esta-
dos e municípios brasileiros. O conhecimento 
da realidade desperta interesse. Decisões com 
base em informações potencializam o alcance 
dos resultados desejados.

Na publicação 2) Mobilização, estão deta-
lhados os procedimentos a serem adotados 

para mobilizar instituições de determinada 
localidade com o objetivo de constituir o Nú-
cleo ODM, estruturando-se, inicialmente, Gru-
po de Trabalho responsável pela coordenação 
das primeiras atividades do Núcleo. Trata-se 
de despertar o interesse da comunidade local 
sobre a relevância de uma ação conjunta para 
o alcance dos ODM e, em consequência, de 
uma vida melhor para todos.

Para que o interesse despertado sobre 
os ODM não seja desperdiçado, o Grupo de 
Trabalho deverá agendar a Oficina de Plane-
jamento, articulando, ao mesmo tempo, a as-
sinatura do Termo de Adesão ao Movimento 
Nacional pela Cidadania e Solidariedade e a 
identificação de interessados em compor o 
Colegiado do Núcleo ODM, que será eleito e 
empossado no dia da Oficina.  A publicação 3) 
Planejamento de Núcleo ODM explica como 
fazer. 

Por fim, as publicações 4) Dialogando so-
bre Desenvolvimento e 5) Mostra de Projetos 
apresentam duas importantes ferramentas 
para fortalecer todo o processo. A primeira 
oferece estratégia para ampliar as adesões 
ao Movimento, criando ambiente favorável à 
identificação das potencialidades das pessoas 
e das localidades, assim como a disposição 
para agir. E depois de algum tempo, para man-
ter a animação dos grupos, é preciso celebrar 
as conquistas – as pequenas e as grandes – as-
sim como o capital social que está sendo for-
talecido. A Mostra de Projetos, que é simples 
de fazer e custa pouco, oferece essa possibili-
dade.

Dito isso, fica a lembrança: Eu posso tornar 
o mundo melhor; você pode também. Nós, jun-
tos, organizados nessa grande rede nacional, 
podemos ainda mais. SIM, NÓS PODEMOS!

Apresentação
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Quando são manifestadas a união 
de propósitos e a convergência de 
ideias entre grupos de diferentes se-

tores da sociedade civil, sejam eles da co-
munidade empresarial, de órgãos públicos, 
instituições acadêmicas, ou redes sociais, 
a mobilização social ganha maior susten-
tação e se fortalece na medida em que se 
organiza de forma cada vez mais sistêmica 
e articulada entre os diferentes grupos.

Um exemplo importante e valioso que 
se insere nesse contexto é a Declaração do 
Milênio, que expressou, justamente, a ne-
cessidade desta intencionalidade e conver-
gência de opiniões entre os líderes dos 191 
países que definiram focos concretos sobre 
os desafios com os quais se viram confron-
tados, para promover ou melhorar a quali-
dade de vida das populações. A Declaração 
do Milênio propõe um pacto global para 
o desenvolvimento e a erradicação da po-
breza, com base nos princípios da dignida-
de humana, da igualdade e da equidade. E 
para cumprir esse desafio, o engajamento 
dos três setores da sociedade, atuando de 
forma conjunta e incentivando a realização 
de projetos e ações que contribuam para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio (ODM), é essencial.  Assim, 

tendo como referência o conceito “Pensar 
Globalmente e Agir Localmente”, utilizado 
por Ulrich Beck, é necessário ampliar a mo-
bilização de toda a sociedade, trabalhando 
em nível local, em prol da municipalização 
dos ODM.

Qual a forma de conseguir isso? 

Mediante um processo de mobilização 
que viabilize a realização de planos e ações 
apoiados nos ativos e necessidades das po-
pulações envolvidas, visando melhorias e 
transformações em seus territórios e res-
peitando-se a diversidade, a cultura e os 
valores.

O Seminário de Mobilização é uma estra-
tégia para apoiar esse processo, tendo por 
objetivo apresentar os ODM a autoridades 
e lideranças do município ou da região; 
criar Núcleo ODM para mobilizar e articular 
os três setores da sociedade civil na reali-
zação de ações em prol dos ODM; e definir 
Grupo de Trabalho para coordenar os pri-
meiros passos do Núcleo ODM.

Esta publicação apresenta as orienta-
ções essenciais para o planejamento e a 
realização de um Seminário de Mobilização.  



11

2. Objetivos de 
Desenvolvimento 
do Milênio (ODM)
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Em setembro de 2000, líderes de 191 
países-membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU) reuniram-se em 

Nova York para firmar um pacto e estabe-
lecer uma agenda global para o desenvol-
vimento. Foi a chamada Cúpula do Milênio, 
cujo principal desafio firmado foi o de aca-
bar com a fome e a extrema pobreza no 
mundo, melhorando as condições de vida 
das populações. 

Levando em consideração as grandes 
conferências internacionais ocorridas na 
década de 1990, quando foram debatidos 

temas como direitos humanos, gênero, 
meio ambiente, desenvolvimento social e 
outros, foram definidos também os oito 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), desdobrados em 18 metas e 48 in-
dicadores que, revisados posteriormente, 
passaram a 21 metas com 60 indicadores. 
Estipulou-se o prazo de 15 anos para que 
os países cumprissem as Metas do Milênio 
na construção de um mundo melhor, mais 
pacífico e justo para todos. 

São os oito os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio:

2.1 Os ODM no mundo

Propostas grandiosas, como o alcance dos 
Objetivos do Milênio, dependem da união de 
esforços e demandam uma ação coletiva.
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Nessa trajetória em prol de um mundo 
melhor, o Brasil estabeleceu sua es-
tratégia de ação, definindo um con-

junto de iniciativas voltadas ao alcance dos 
ODM no país, dentre as quais se destacam 
a constituição de grupo técnico do Governo 
Federal para o monitoramento dos ODM e a 
realização de relatórios nacionais de acom-
panhamento das metas, além da criação do 
Prêmio ODM Brasil e da estruturação da 

Agenda de Compromissos do Governo Fe-
deral com os municípios em prol dos ODM. 
Destacam-se, ainda, a criação do Movimen-
to Nacional pela Cidadania e Solidariedade, 
iniciativa conjunta dos três setores da so-
ciedade brasileira com o apoio do Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) (www.pnud.org.br/ODM), e 
o lançamento do Portal ODM. 

O Grupo Técnico para acompanhamento 
dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio foi criado em 2003 por decreto pre-
sidencial. Surgiu com a missão de monito-
rar o desempenho do Brasil em relação aos 
ODM. É responsável pela elaboração do Re-
latório de Acompanhamento dos ODM no 
país. A primeira publicação foi lançada em 
2004.  

O Prêmio ODM Brasil objetiva incenti-
var, valorizar e dar maior visibilidade 

a práticas que contribuem para os ODM, 
além de estruturar banco de boas práticas 
de organizações e governos. 

2.2 Os ODM no Brasil

2.2.1  Grupo de Trabalho do Governo Federal e Relatórios 
de Acompanhamento 

2.2.2  Prêmio ODM Brasil

Conheça os Relatórios de Acom-
panhamento dos ODM em: 

odmbrasil.gov.br/arquivos

Quer se inspirar? Acesse o 
site do Prêmio ODM Brasil 
odmbrasil.gov.br e conheça os 
mais de 110 projetos premia-
dos em suas cinco edições.
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E stratégia para estimular o envolvimen-
to das prefeituras, utilizando os ODM, 

políticas públicas e programas federais dis-
poníveis para promover o desenvolvimento 
local. Constitui-se em um instrumento de 
gestão municipal. 

E m 2004, o Estado do Paraná deu início 
ao monitoramento dos avanços dos 

ODM, realizado pelo Observatório de Indi-
cadores de Sustentabilidade do Sesi Paraná. 
Em 2009, numa parceria com o Governo Fe-
deral, por meio da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, com o Instituto de 
Pesquisa e Estudos Aplicados (IPEA) e com 
o Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), esse trabalho se es-
tendeu a todos os 5.565 municípios brasilei-
ros e, em 2014, incluiu também os estados. 
A situação dos indicadores está disponível 
no Portal ODM (www.portalodm.com.br). 

O acompanhamento contínuo dos In-
dicadores do Milênio permite qualificar a 
participação social no processo de mobili-
zação. São os indicadores que possibilitam 
verificar que o Brasil avançou muito em 
relação ao alcance das metas, conquista 
decorrente da ação integrada das políticas 
públicas e das iniciativas empresariais e 
da sociedade civil. No entanto, apesar dos 
avanços verificados, ainda há muitos desa-
fios a serem vencidos.

2.2.3  Agenda de Compromissos

2.2.4  Portal ODM

Para aderir, acesse: agendacompromissosodm.planejamento.gov.br
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C riado em 2004, o Movimento tem a 
missão de mobilizar e articular todos 

os setores da sociedade para promover o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) em nível nacional, esta-
dual e municipal.

Dando início às suas atividades, foi de-
senvolvida  uma campanha de dissemina-
ção dos ODM, visando ampliar as iniciati-
vas de cooperação e articulação no país. A 
filial brasileira da agência de publicidade 
McCann Erickson desenhou uma campa-
nha que traduzia os ODM em oito ícones; 
ao mesmo tempo, criou o slogan “Nós Po-
demos”. Essa identidade visual se tornou 
universal e os ícones dos ODM são usados 
em mais de 70 países. Lançada a campanha, 
os representantes do Movimento percor-
reram o país convocando diferentes atores 
sociais que, a partir da I Semana Nacional 
de Cidadania e Solidariedade, passaram a 
promover atividades que contribuíssem 
para o alcance dos ODM.

2.2.5  Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade / 
Nós Podemos (MNCS)

FINALIDADES

• Divulgar os ODM e seus 
indicadores

• Organizar e apoiar Núcleos 
ODM Estaduais, Regionais e 
Municipais

• Divulgar o Portal ODM 
(www.portalodm.com.br) 
e outros sistemas de infor-
mação

• Promover e incentivar a rea-
lização de programas, pro-
jetos e ações nos estados, 
municípios e comunidades

• Fortalecer, ampliar e inte-
grar a participação da socie-
dade no processo de mobili-
zação em prol dos ODM

• Realizar ações em prol do 
desenvolvimento sustentá-
vel e da melhoria da quali-
dade de vida

• Realizar parcerias e convê-
nios com entidades públicas 
e privadas
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3. Movimento 
Nacional pela 
Cidadania e 
Solidariedade/ 
Nós Podemos 
(MNCS) 
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A s Diretrizes orientam as atribuições 
gerais, a composição, o funciona-
mento do MNCS e, em especial, a 

forma de participar, em todos os âmbitos 
de atuação: nacional, estadual, regional e 
municipal.

Para participar do Movimento Nacional, 
qualquer interessado – órgãos públicos do 

Executivo, Legislativo ou Judiciário, em-
presas privadas, organizações do terceiro 
setor ou pessoas físicas – precisa assinar 
o Termo de Adesão (TA), que pode ser en-
contrado no documento que compõe as 
Diretrizes Nacionais, disponível no site: 
www.nospodemos.org.br/o-movimento. 

R esponsável pela coordenação geral 
do MNCS, o Colegiado Nacional é 
estruturado em Secretarias orien-

tadas às ações de administração em geral, 
mobilização e comunicação. Integram, ain-
da, o Colegiado Nacional representantes 
dos Núcleos ODM Estaduais.

Para a realização de sua missão, o MNCS, 
além do Colegiado Nacional, conta com Nú-
cleos ODM Estaduais, Regionais e Munici-
pais.

3.1 Diretrizes Nacionais 
e Termo de Adesão 

3.2 Colegiado Nacional 

COLEGIADO NACIONAL

I. Secretaria Executiva 

II. Secretaria Executiva 
Adjunta 

III. Secretaria de Mobilização 

IV. Secretaria de Mobilização 
Adjunta 

V. Secretaria de Comunicação 

VI. Secretaria de Comunicação 
Adjunta
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O s Núcleos ODM se constituem em 
estratégia do MNCS para levar o 
tema dos ODM a todas as partes 

do país. Desse modo, têm a mesma missão 
do MNCS – mobilizar e articular todos os 
setores da sociedade para promover o al-
cance dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) – mas em seu âmbito de 
atuação: estado, região ou município. Para 
tal, devem disseminar os indicadores dos 
ODM, identificar potencialidades, realizar 
parcerias, monitorar e comunicar resulta-
dos.

Os Núcleos são formados por institui-
ções públicas e privadas, organizações da 
sociedade civil e cidadãos comprometi-
dos com o desenvolvimento de suas loca-
lidades, que reconhecem nos ODM uma 
oportunidade de participar de um projeto 
mundial voltado à erradicação da pobreza, 
consideradas as suas múltiplas dimensões: 
educação, saúde, renda, equidade de gêne-
ro e cor, meio ambiente, tecnologia, entre 
outras.  Para tal, também precisam assinar 
o Termo de Adesão, já mencionado.

Todos os estados e o Distrito Federal 
têm seus Núcleos ODM Estaduais traba-
lhando fortemente pela melhoria da qua-
lidade de vida e pela justiça social. Deles 
fazem parte instituições com capilaridade 
estadual, preferencialmente, o que irá po-
tencializar o foco de atuação dos Núcleos 
ODM Estaduais, que é a criação de Núcleos 
ODM Regionais. Estes, por sua vez, irão co-
ordenar a ação nos municípios de sua re-
gião, articulando a criação de Núcleos ODM 
Municipais. 

Todos os Núcleos ODM – estaduais, re-
gionais e municipais – devem estruturar 
seus Colegiados com a participação das 
organizações filiadas e com a seguinte 
composição mínima: Secretário Executivo, 
Secretário de Mobilização, Secretário de 
Comunicação. 

Adicionalmente, os Núcleos ODM Es-
taduais contam em seus Colegiados com 
representantes de cada um dos Núcleos 
Regionais do Estado. Da mesma forma, os 
Colegiados dos Núcleos Regionais devem 
contar com a representação de cada um 

dos Núcleos ODM Municipais de sua região.

Essa estratégia possibilita a constituição 
de uma rede de pessoas e organizações vo-
luntárias da nação brasileira, apartidária, 
ecumênica e plural, a partir da qual vai se 
estabelecendo uma cultura cooperativa 
para o alcance dos ODM. Essa rede promo-
ve o debate e a articulação de ações rela-

3.3 Núcleos ODM Estaduais, 
Regionais e Municipais  

NÚCLEO ODM ESTADUAL – 
COLEGIADO 

Secretário Executivo

Secretário de Mobilização

Secretário de Comunicação

Representantes de cada Nú-
cleo Regional
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cionadas à realidade e ao cotidiano das 
pessoas. Tornou-se foco de várias iniciati-
vas públicas e de responsabilidade social 
empresarial, foi tema de atividades em es-
colas e universidades e assunto de diálogos 
nas comunidades. 

Desse processo de estímulo e encoraja-
mento à participação dos atores sociais na 
busca conjunta de soluções para a melhoria 
da qualidade de vida das comunidades re-
sultam pessoas mais informadas, envolvi-
das e atuantes.

É no local onde as pessoas vivem: bair-
ros, comunidades, cidades, que as neces-
sidades e oportunidades aparecem e as 
coisas acontecem. Por isso, a importância 
de que cidadãos, governos, empresas e so-
ciedade assumam uma agenda global pelo 
desenvolvimento, assumindo, cada um, seu 
papel de protagonistas relevantes e indis-
pensáveis na conquista das verdadeiras 
mudanças sociais.

“A participação é uma apren-
dizagem. Se conseguimos hoje 
nos entender, decidir e agir para 
alcançar alguma coisa (como a 
melhoria da escola do bairro), 
depois seremos capazes de cons-
truir e viabilizar soluções para 
outros problemas (como a pre-
servação de um área verde ou a 
melhoria do trânsito).”  

TORO e WENERCK (2007, p. 15)

A comunidade local tem força 
e capacidade para realizar mu-
danças e promover desenvol-
vimento. Isto porque no exer-
cício da participação cidadã 
aprende-se a conviver, dialogar 
e agir coletivamente. Vislum-
bram-se processos realizáveis, 
pois “... onde há gente, há ta-
lento, criatividade, energia, ca-
pacidade, etc. Todo lugar é um 
espaço de inteligência criativa”, 
como reforça Zapata (2013).
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4. Conceitos 
gerais
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Uma mobilização social acontece 
quando um grupo de pessoas, uma 
comunidade ou uma sociedade re-

solve agir em favor de objetivos comuns, 
buscando resultados desejados por todos. 
A esta ação está implícita a iniciativa cole-
tiva. 

A lém do reconhecimento de um obje-
tivo comum, o desafio de mobilizar 
pessoas e organizações para uma 

causa ou projeto depende de outros fato-
res, como: a informação, a comunicação, as 
ferramentas ou instrumentos que ajudem a 
mapear ativos e necessidades, sistematizar, 
monitorar e avaliar o impacto das ações re-

alizadas. Depende também da celebração e 
da valorização dos resultados alcançados, 
como um estímulo à continuidade dos pro-
cessos. Depende, principalmente, do dese-
jo e da intenção das pessoas.

Trata-se de congregar pessoas que se 
dispõem a contribuir para a construção de 
um sonho, que passa a ser de todos.

4.1 O que é mobilizar?

“Mobilizar é convocar vontades 
para atuar na busca de um pro-
pósito comum, sob uma inter-
pretação e um sentido também 
compartilhados”. 

(TORO e WERNECK, 2007, p.13). 

4.2 Como mobilizar e 
despertar vontades? 

“Desenvolvimento Local é uma estratégia de promover o desenvolvimento a 
partir da intenção local de provocar transformações. É um processo inten-
cional das pessoas que compõem uma localidade, de construir o projeto de 
desenvolvimento com a vontade de que o desenvolvimento aconteça.”

(ZAPATA, 2013)
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5. O Seminário 
de Mobilização
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O Seminário de Mobilização é uma 
estratégia de trabalho para mobi-
lizar pessoas a se organizarem e 

trabalharem em prol dos ODM, do desen-
volvimento. O Seminário promove o encon-
tro entre lideranças públicas, empresariais 
e sociais com o objetivo de apresentar os 
ODM, convidar para a formação de um Nú-
cleo ODM e estruturar um Grupo de Traba-
lho que coordenará as primeiras atividades 
do Núcleo ODM. 

O Seminário de Mobilização deve ga-
rantir a constituição do Núcleo ODM 
e a nomeação de Grupo de Traba-

lho responsável pelas primeiras atividades 
visando a estruturação e o funcionamento 

do Núcleo. Uma das suas principais tarefas 
será a realização da Oficina de Planejamen-
to, destinada a elaborar o Plano de Ação do 
Núcleo (sobre esse tema, leia a publicação 
do Módulo 3 – Planejamento).

5.1 O que é?

5.2 Quais os resultados esperados?

LIDERANÇAS PÚBLICAS
Governo do Estado, Assembleia 
Legislativa, Prefeituras, Câmaras de 
Vereadores, empresas públicas (como 
Correios, Eletrobrás). 

LIDERANÇAS EMPRESARIAIS
Federações das Indústrias, do Comér-
cio e da Agricultura, Sebrae, Associa-
ções Industriais e Comerciais, Empre-
sários. 

LIDERANÇAS SOCIAIS
Associações, Fundações, Institutos, 
Líderes Comunitários, Líderes Reli-
giosos. 

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
Escolas, Institutos, Faculdades, Uni-
versidades. 
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A s atividades necessárias para organizar e realizar o Seminário de Mobilização podem 
ser divididas em três momentos: antes, durante e depois. 

A s semanas que antecedem a data de 
realização do Seminário são o momen-

to para mobilizar a participação das lide-
ranças da localidade/região no evento. 

O RDA poderá ajudar a organizar esse 
encontro:

1o R eúna a equipe: para garantir 
que os objetivos do Seminário 

de Mobilização sejam alcançados, é essen-
cial formar uma equipe responsável por sua 
realização. Sozinho é muito difícil organizar 
um encontro como esse! 

Recomenda-se que essa equipe se orga-
nize em comissões. Cada comissão desem-
penhará um conjunto de atividades. Como 
sugestão, as comissões podem ser: Mobi-
lização, Comunicação, Logística e Secreta-
ria.  

2o D istribua as atividades entre 
as comissões: é importante 

que cada comissão conheça suas atividades 
para garantir o sucesso do evento.

3o A companhe: o coordenador do 
evento deverá acompanhar e 

assessorar a Comissão Organizadora quan-
do demandado e sempre que considerar 
necessário. O apêndice A (p. 44) apresenta 
o Roteiro – Checklist que orientará essa ati-
vidade.

É responsável por:

• PREPARAR LISTA DE CONVIDADOS 

Recomenda-se contar com o apoio de al-
gumas lideranças locais para definir a lista 
de convidados, pois podem contribuir com 
a indicação de pessoas estratégicas e que 
promovem a diferença naquela localidade/
região. O apêndice B (p. 47) traz algumas 
sugestões. 

As atividades de cada comissão:

5.3 Como fazer?

1o Reúna a equipe 
2o Distribua as atividades
3o Acompanhe

5.3.1  ANTES – A organização

Comissão Organizadora – Mobilização
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• PREPARAR E ENVIAR OS CONVITES 

Os convites podem ser impressos ou en-
viados por correio eletrônico. É importante 
inserir o logotipo dos parceiros locais no 
convite, sempre que autorizado. Lembre-se 
de consultar o Manual de Identidade Visual 
das organizações parceiras. O apêndice C 
(p. 48) apresenta uma sugestão de convite. 

• VISITAR PARCEIROS LOCAIS 

É importante contar com parceiros da 
localidade/região; por isso recomenda-se 
realizar visitas aos possíveis parceiros para 
apresentar a proposta da criação do Nú-
cleo ODM (Estadual, Regional, Municipal) 
e alinhar o engajamento das pessoas e das 
organizações que representam. 

• VISITAR AS LIDERANÇAS

Em algumas situações, é mais eficiente 
realizar conversas presenciais para garantir 
a participação da liderança no Seminário de 
Mobilização. Sugere-se que as visitas sejam 
agendadas anteriormente e que seja entre-
gue o convite. 

• ACOMPANHAR A MOBILIZAÇÃO DIA-
RIAMENTE  (CHECAR A LISTA DE CON-
VIDADOS E AS CONFIRMAÇÕES)

Definir um sistema para registrar as con-
firmações e inscrições dos participantes.  
Alguns recursos informáticos podem auxi-
liar nessa atividade, como, por exemplo, o 
Google Drive. Sempre que possível, disponi-
bilizar um telefone de contato para que os 
participantes possam confirmar a presença. 

 

• ENCAMINHAR CONVITES ÀS AUTORIDA-
DES E REPRESENTAÇÕES LOCAIS DOS 
PARCEIROS NACIONAIS DOS ODM 

Encaminhar convite à Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordes-
te, Petrobrás, Sebrae, Furnas e Sesi-PR. No 
site do Movimento Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade (www.nospodemos.org.br) 
aparecem as informações dessas institui-
ções; no entanto, a maioria delas tem re-
presentação nos estados. Contar com a 
participação desses representantes forta-
lece o trabalho em prol dos ODM no Brasil.

É responsável por:

• ENCAMINHAR TEXTO SOBRE O EVEN-
TO PARA A IMPRENSA LOCAL (RÁDIO, 
JORNAL, TV E OUTROS VEÍCULOS DO 
LOCAL/MUNICÍPIO)

Os meios de comunicação são um impor-
tante aliado para a divulgação do Seminá-
rio de Mobilização. Identifique os principais 
meios de comunicação da localidade/re-
gião e proponha parceria para a divulgação 
do evento, assim como para o engajamento 
no debate em prol do desenvolvimento.

É responsável por:

• DEFINIR PARCEIRO LOCAL PARA REA-
LIZAÇÃO DO EVENTO

Para a realização do Seminário de Mobi-
lização é necessário um local que acomode 
confortavelmente todos os convidados. 
Articule a parceria com instituições locais 
para a cessão do espaço. Aproveite o mo-
mento para mobilizá-los a participar desse 
processo de desenvolvimento do país.

Comissão Organizadora – Comunicação

Comissão Organizadora – Logística

O Manual de Identidade Visual é um guia que 
reúne as especificações, recomendações e nor-
mas essenciais para aplicação da marca de uma 
organização. Traz informação sobre as cores, 
fontes gráficas e tamanho do logotipo.
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É responsável por:

• PROVIDENCIAR MATERIAIS, COMO: 
CANETA, CRACHÁ, PASTA, BLOCO, PU-
BLICAÇÕES, ETC.

Os materiais podem ser organizados em 
pastas, bolsas ou sacolas para serem entre-
gues aos participantes no dia do evento. 
Sugere-se a articulação com organizações 
locais para viabilizar os materiais. Cada lo-
calidade/região, conforme as parcerias mo-
bilizadas, é que definirá o “kit participante”. 

• BUSCAR PARCEIROS PARA PATROCI-
NAR A ÁGUA, CAFÉ, ALMOÇO, ETC. 

É importante disponibilizar água aos 
participantes e palestrantes e oferecer um 
café no intervalo. No caso de o evento ter 
uma programação superior a quatro horas, 
sugere-se oferecer almoço aos participan-
tes, especialmente em grandes metrópo-
les, facilitando assim a participação no pe-
ríodo da tarde.

• VERIFICAR A INFRAESTRUTURA DO LO-
CAL (MESAS, CADEIRAS, EQUIPAMEN-
TOS DE SOM E PROJEÇÃO) 

Teste os equipamentos de som e de 
projeção no dia que antecede o evento. 
Sugere-se a utilização de mesas redondas 
e a acomodação de 6 a 8 pessoas em cada 
mesa, representantes dos três setores da 
sociedade. Essa organização do espaço fa-
vorece o diálogo, a troca de experiências e 
o engajamento dos participantes. 

• RECEBER E TESTAR AS APRESENTA-
ÇÕES

Em alinhamento com a Comissão Orga-
nizadora – Secretaria, recomenda-se testar 
as apresentações do Movimento Nacional 
pela Cidadania e Solidariedade, de Indica-
dores e as dos palestrantes no dia anterior 
ao evento para garantir que eventuais ajus-
tes sejam realizados com antecedência.

• INSTALAR BANDEIRAS  

Garantir a instalação das bandeiras. O 
apêndice D (p. 49) orienta sobre a posição 
e colocação.

• PREPARAR O HINO NACIONAL 

Para o caso de reprodução do Hino Na-
cional, recomenda-se testar no dia que 
antecede o evento. A organização do Se-
minário também poderá optar por apre-
sentação do hino com a participação da 
Banda Municipal, por exemplo.  Nesse caso, 
é necessário providenciar equipamento de 
som (conforme necessidade do grupo que 
se apresentará), preparar o espaço para 
o posicionamento da banda e verificar o 
transporte dos integrantes e instrumentos 
musicais.

Comissão Organizadora – Secretaria

Seminário Prêmio ODM Minas Gerais 2013
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• IMPRIMIR FICHAS DE INSCRIÇÃO E 
AVALIAÇÃO

Ainda que as inscrições possam ser reali-
zadas pela internet, é recomendável dispo-
nibilizar fichas de inscrição no dia do even-
to. Conhecer a percepção dos participantes 
em relação ao evento possibilita que apri-
moramentos e ajustes possam ser desen-
volvidos, por isso, a necessidade das fichas 
de avaliação. Os apêndices F e G (pp. 54 e 
55) trazem modelos dessas fichas. 

• IMPRIMIR OS MATERIAIS QUE SERÃO 
UTILIZADOS

Diversos materiais deverão ser prepara-
dos para utilização durante o Seminário:

 » Lista de Presença para confirmar a parti-
cipação dos pré-inscritos – o apêndice I 
(p. 57) é um modelo. 

 » A Lista de Autoridades é instrumento 
para registro das autoridades que parti-
ciparão do Seminário e que deverão ser 
citadas no cerimonial – apêndice H (p. 
56). 

 » Protocolo de Atividades – Seminário de 
Mobilização. Cada mesa de trabalho de-
verá receber uma cópia desse protocolo 
– ver apêndice L (p. 61). 

 » O Questionário de Percepção é um ins-
trumento para mapear os ativos e neces-
sidades da localidade. Utilizado de for-
ma complementar ao Portal ODM, pode 
orientar as atividades desenvolvidas na 
localidade/região. Cada participante 
preencherá o questionário no início do 
Seminário, que depois será tabulado e 
utilizado pelo Núcleo ODM. Ver apêndi-
ce M (p. 63). 

• DEFINIR A DATA, LOCAL E PROGRAMA-
ÇÃO DO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

Certifique-se que na mesma data não 
existam outros eventos programados, pois 
pode comprometer a participação dos con-
vidados. 

• PREPARAR O CERIMONIAL

O cerimonial é um momento bastante im-
portante do Seminário de Mobilização. Su-
gere-se a leitura do apêndice D (p. 49), que 
apresenta orientações sobre o cerimonial. 

Prepare com antecedência o texto do 
cerimonial, incluindo nome completo e 
função das autoridades que irão compor a 
mesa e que farão uso da palavra para a sau-
dação inicial e também as demais apresen-
tações. O apêndice E (p. 51) apresenta uma 
sugestão de texto. É necessário contar com 
um Mestre de Cerimônias, que é a pessoa 
responsável por conduzir a cerimônia, com 
base no texto do cerimonial. Deve ter boa 
postura e voz firme. 

• PREPARAR A APRESENTAÇÃO SOBRE 
O MOVIMENTO NACIONAL PELA CIDA-
DANIA E SOLIDARIEDADE E SOBRE OS 
INDICADORES 

Considerando que algumas lideranças 
já conhecem o trabalho sobre os ODM no 
Brasil, mas outras não, recomenda-se con-
textualizar a origem dos ODM, o surgimen-
to do Movimento Nacional pela Cidadania 
e o histórico do trabalho em prol dos ODM 
no Brasil. Sobre isso, veja a apresentação-
-padrão do apêndice O (p. 65). Além dis-
so, conhecer os indicadores dos estados e 
municípios é fundamental para orientar o 
trabalho que será desenvolvido. Por isso, 
prepare-se para apresentar os indicadores 
da localidade que está sediando o Seminá-
rio de Mobilização. A Publicação “Interpre-

DICA: Converse com as autoridades que irão 
compor a mesa, orientando sobre o tempo que 
terão para a saudação inicial. 
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tação e Análise de Indicadores” poderá aju-
dar nesse desafio.

• APRESENTAR UM CASO DE SUCESSO 

Para inspirar o trabalho, é importante 
convidar uma instituição da região para 
contar sua experiência na utilização dos 
ODM como estratégia de ação. É uma opor-
tunidade para demonstrar os ganhos pos-
síveis quando os ODM são utilizados na 
gestão pública e em outras iniciativas, ain-
da que com o mesmo volume de recursos. 
Combine com o palestrante uma fala de 30 
minutos e o envio da apresentação com an-
tecedência para que possa ser testada nos 
equipamentos (alinhe isso com a Comissão 

O Seminário de Mobilização é um mo-
mento para o fortalecimento de parcerias e 
convite à reflexão sobre o desenvolvimen-
to da localidade e, por isso, é necessário 
criar ambiente de confiança, cooperação, 
coinspiração e compartilhamento. 

O envolvimento da Comissão Organiza-
dora é essencial para garantir o sucesso do 
encontro, que ocorrerá em três momentos: 
(1) Recepção, (2) Condução dos Trabalhos e 
(3) Próximos Passos. 

1) RECEPÇÃO

Momento para recepcionar os parti-
cipantes antes do início da cerimônia de 
abertura do Seminário de Mobilização. Re-
comenda-se definir algumas estratégias de 
acolhimento, como a afixação de faixas de 
saudação e boas-vindas, a entrega de um 
agrado aos palestrantes, o oferecimento 
de brindes aos participantes, por exemplo.

A Comissão Organizadora deverá assu-
mir algumas responsabilidades: 

É responsável por garantir o funciona-
mento da secretaria do Seminário:

• VALIDAR/REALIZAR AS INSCRIÇÕES 

Participantes pré-inscritos deverão vali-
dar a inscrição, assinando a lista de presen-
ça; os demais deverão preencher a ficha de 
inscrição no ato. 

Organizadora - Logística). 

• CONVIDAR GRUPO CULTURAL PARA SE 
APRESENTAR 

De acordo com o espaço disponível e a 
carga horária do Seminário, recomenda-se 
realizar uma apresentação cultural. Suge-
re-se convidar organização que desenvolva 
projeto social na localidade/região como, 
por exemplo, fanfarra, grupo de teatro ou 
um coral. É um momento de valorização 
das culturas locais e regionais.

• CONFIRMAR A PRESENÇA DAS AUTO-
RIDADES 

Em sintonia com a Comissão Organiza-
dora – Mobilização, recomenda-se manter 
lista atualizada das autoridades que partici-
parão do Seminário de Mobilização. Dessa 
maneira, o Cerimonial ficará completo. 

A primeira impressão sobre o Seminário de 
Mobilização se constrói no momento de recep-
ção dos participantes. A seleção e a prepara-
ção criteriosa da equipe responsável por esse 
momento é indispensável para o alcance dos 
objetivos do evento. Além disso, nada substitui 
um sorriso e o bom humor. 

Conheça no site www.nospodemos.org.br 
alguns casos inspiradores.

5.3.2  DURANTE – A execução

Comissão Organizadora – Secretaria
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• ENTREGAR OS MATERIAIS 

Conforme parcerias estabelecidas, os 
participantes poderão receber materiais 
com informações sobre os ODM, caneta, 
bloco, etc. Entrega de crachá para identifi-
cação.

• ORIENTAR OS PARTICIPANTES PARA 
O PREENCHIMENTO DA PESQUISA DE 
PERCEPÇÃO

O documento encontra-se no apêndice 
M (p. 63)

• DISPONIBILIZAR AOS PARTICIPANTES 
O TERMO DE ADESÃO AO MOVIMENTO 
NACIONAL PELA CIDADANIA E SOLIDA-
RIEDADE

O Termo deve ser analisado pe-
las respectivas organizações e assina-
do antes do Seminário de Planejamen-
to. Esse documento está disponível em 
www.nospodemos.org.br.

• REGISTRAR AS AUTORIDADES PRESEN-
TES E CICERONEÁ-LAS AOS SEUS LUGA-
RES

O apêndice H (p. 56) apresenta modelo 
de Lista de Autoridades que, conforme o 
caso, comporão a mesa ou terão sua pre-
sença registrada pelo Mestre de Cerimô-
nias.  

• REPASSAR O CERIMONIAL QUE SERÁ 
CONDUZIDO PELO MESTRE DE CERI-
MÔNIAS

É importante observar a ordem das falas 
(garantindo a fala dos parceiros), o registro 
apropriado do nome das autoridades e a 
posição que ocuparão na mesa. Recomen-
da-se a leitura do apêndice D – Orientações 
- Cerimonial (p. 49).

Deverá apoiar as atividades da secreta-
ria, responsabilizando-se por: 

• RECEBER E CICERONEAR OS PALES-
TRANTES

Recomenda-se destinar uma pessoa da 
equipe organizadora para desempenhar 
essas atividades. Os palestrantes devem 
ser bem acolhidos e cuidados.

• RECEBER E CICERONEAR GRUPO CUL-
TURAL (SE HOUVER)

Orientações sobre o espaço, programa-
ção e local de apresentação devem ser re-
passadas ao Grupo Cultural,  que é parte 
importante do evento e, por isso, deve ser 
bem acolhido e cuidado.

Será responsável por:

• VERIFICAR A CORRETA DISTRIBUIÇÃO 
DAS MESAS, CADEIRAS E OUTROS 
EQUIPAMENTOS

Garantir que os equipamentos de som 
e multimídia (microfones, computadores, 
datashow) estejam funcionando. Verificar 
se as apresentações, vídeos ou músicas a 
serem utilizados estão com o operador do 
equipamento. 

• ORIENTAR SOBRE A COLOCAÇÃO DE 
ÁGUA NA MESA DAS AUTORIDADES E 
PALESTRANTES

Disponibilizar também aos participantes.   

• ORIENTAR SOBRE A COLOCAÇÃO DO 
CAFÉ/APERITIVOS

• CHECAR A INSTALAÇÃO DOS 
BANNERES (SE HOUVER) E BANDEIRAS

• RESERVAR CADEIRAS PRÓXIMAS AO 
PALCO

Servirão para acomodar as autoridades 
e palestrantes antes do início da cerimônia 
de abertura; a colocação de cartazes “Re-
servado” facilita esse trabalho. 

Comissão Organizadora – Mobilização

Comissão Organizadora – Logística
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2) CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

O apêndice N – Programação (p. 64) pro-
põe um modelo de programação do Semi-
nário, estruturado em três momentos: (i) 
Cerimônia de Abertura, (ii) Contextualiza-
ção e (iii) Constituição do Núcleo ODM e do 
Grupo de Trabalho. 

(i) Cerimônia de Abertura

Esse é um momento solene, que inclui as 
falas institucionais dos parceiros do Semi-
nário e valoriza seu engajamento. 

O Mestre de Cerimônias ficará responsá-
vel por conduzir as atividades e deverá se-
guir Cerimonial previamente estruturado. 
O apêndice E (p. 51) apresenta um modelo.

O evento inicia com as boas vindas e 
uma breve apresentação do objetivo do 
encontro. Recomenda-se apresentar um 

vídeo sobre os ODM. No canal do You-
tube do Movimento Nacional você en-
contrará várias sugestões. O endereço é: 
youtube.com/user/MNosPodemosNac. 

 » Mesa de honra:

A mesa de honra será responsável por 
abrir os trabalhos do Seminário de Mobili-
zação.  Reúne as autoridades de maior pre-
cedência, que serão chamadas pelo Mestre 
de Cerimônias. É importante contar com o 
apoio de recepcionistas para indicar o local 
onde cada autoridade ficará sentada. Aten-
ção para as regras protocolares que regem 
esse momento.

Quem são os representantes de autorida-
des? 

Em algumas situações, uma autoridade 
convidada pode, por impedimento de par-
ticipação, enviar um representante. É um 
sinal de prestigio e interesse pelo Semi-
nário; por esse motivo, é fundamental dar 
atenção especial aos representantes, que 
devem ser anunciados e, conforme o caso, 
convidados a compor a mesa de honra. 

Após a composição da mesa de honra, as 
demais autoridades não chamadas a com-
por a mesa, deverão ser anunciadas. 

Lembre-se:
 » As autoridades são chamadas para compor 

a mesa por ordem decrescente (da auto-
ridade de maior hierarquia para a menor). 
Para os pronunciamentos, a ordem é inver-
sa.

 » Plano da mesa de honra: a pessoa de maior 
hierarquia ocupa o centro. A segunda de 
maior hierarquia fica à direita e a terceira à 
esquerda da de maior hierarquia. Segue-se 
a mesma lógica para os demais. No caso de 
mesa par, considera-se um centro imaginá-
rio e a pessoa de maior hierarquia fica à di-
reita desse centro. 

Comissão Organizadora – Comunicação

• GARANTIR A LIMPEZA DO ESPAÇO

Em especial das áreas de utilização co-
mum.

Deverá:

• FAZER O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 
TODO O EVENTO

Essas fotos registrarão a história dos 
ODM na localidade.

• FAZER AS FILMAGENS DO EVENTO

Caso considerado necessário.

• ELABORAR TEXTO SOBRE O EVENTO E 
DISTRIBUIR AOS MEIOS DE COMUNICA-
ÇÃO

A imprensa é importante aliada na divul-
gação do Seminário de Mobilização e pode 
contribuir com o engajamento de outras 
organizações. 
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 » Hino Nacional:

O momento do hino, que é optativo, será 
anunciado pelo Mestre de Cerimônias logo 
após a composição da mesa de honra.

Poderá ser reproduzido ou apresentado. 

O Hino Nacional deverá ser executado 
antes dos hinos estaduais ou municipais. 

 » Saudações: 

Os integrantes da mesa de honra são cha-
mados pelo Mestre de Cerimônias para 
fazer breve saudação aos participantes do 
Seminário de Mobilização. Esse ato marca o 
início das atividades.

Após as saudações, a mesa de honra será 
desfeita. As autoridades são convidadas a 
ocupar lugares no Auditório.  Isso marca 
o início da segunda parte do Seminário de 
Mobilização.

(ii) Contextualização

Esse segundo momento apresenta infor-
mações sobre o trabalho em prol dos ODM 
no Brasil. 

O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), como órgão res-
ponsável pelos ODM no Brasil, apresentará 
histórico sobre a Cúpula do Milênio da ONU 
e os Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio (ODM), quando possível.

A Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, representando o Governo Federal, 
estando presente, apresentará a estratégia 

brasileira para o alcance dos ODM. 

O Movimento Nacional pela Cidadania e 
Solidariedade apresentará a estratégia de 
mobilização da sociedade para trabalhar 
em prol dos ODM. O apêndice O (p. 65) traz 
um modelo de apresentação.

Feito isso, na sequência, haverá breve 
análise sobre a situação dos indicadores do 
milênio da localidade. O Multiplicador será 
o responsável por essa apresentação ou po-
derá convidar instituição local com domínio 
do assunto (ver orientações na publicação 
“Interpretação e Análise de Indicadores”). 

Para inspirar os trabalhos, sugere-se a 
apresentação de um caso de sucesso rela-
cionado aos ODM (governamental, empre-
sarial ou do terceiro setor). 

(iii) Constituição do Núcleo ODM e do 
Grupo de Trabalho

O terceiro momento do Seminário de Mo-
bilização faz um chamamento para a ação, 
para o envolvimento e comprometimento 
com o desenvolvimento da localidade. Esse 
ambiente de engajamento se fortalecerá 
com as trocas de experiências entre os par-
ticipantes, que deverão responder a algu-
mas perguntas nos grupos em que estão 
organizados.

Cada mesa deverá receber formulário 
(apêndice L, p. 61) preparado com antece-
dência pela Comissão Organizadora – Se-
cretaria, em que deverão registrar as opini-
ões do grupo em relação a duas questões: 

1. E nós também podemos contri-
buir.  Quem deve participar do 
Núcleo ODM?

2. O que as nossas instituições já 
fazem em prol dos ODM?

Você sabia?
O Decreto no 70.274, de 9 de março de 1972, 
apresenta as normas para cerimonial público 
e a ordem geral de precedência. O documento 
completo está disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de-
creto/D70274.htm>. 
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Esse material deverá ser recolhido e or-
ganizado ao término do evento. São infor-
mações que orientarão o trabalho do Nú-
cleo ODM. 

Em seguida, os participantes deverão 
receber informações sobre os passos para 
desenvolver e fortalecer o trabalho sobre 
os ODM na localidade/região: 

1) TERMO DE ADESÃO

O Movimento Nacional pela Cidadania e 
Solidariedade convida as organizações a as-
sinarem o Termo de Adesão ao Movimento 
Nacional, cujo objetivo é incentivar, ampliar 
e dimensionar a participação da sociedade 
brasileira em ações e projetos em prol do 
alcance dos ODM.  A partir dessa adesão, a 
instituição assume o compromisso de con-
tribuir com a melhoria da qualidade de vida, 
tendo como eixos centrais os ODM. 

2) CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO ODM

O Núcleo ODM é constituído por grupo 
de pessoas e organizações comprometidas 
em alocar pessoas e recursos mínimos para 
viabilizar o processo de mobilização para 
alcançar as finalidades estabelecidas nas 
Diretrizes do Movimento Nacional. 

O Multiplicador poderá utilizar diferen-
tes formas para incentivar os participantes 
a manifestarem interesse em participar do 

Núcleo ODM: aclamação, por escrito, etc. É 
importante garantir a participação dos três 
setores. Sugere-se registrar o momento, fa-
zendo uma foto com todos os voluntários. 
Ao mesmo tempo, deverão ser aprovados 
os participantes da Equipe de Trabalho res-
ponsável pelos primeiros passos do Núcleo. 
O apêndice K (p. 60) sugere um formulário 
para facilitar a comunicação entre eles.

A primeira atividade do Núcleo ODM 
será a organização da Oficina de “Planeja-
mento”.

3) PRÓXIMOS PASSOS

Constituído o Núcleo ODM e o Grupo de 
Trabalho, os participantes receberão duas 
atividades para que sejam realizadas até o 
encontro de Planejamento. 

1. Fazer a Adesão ao Movimento Nacional 
pela Cidadania e Solidariedade

2. Apoiar a organização e realização da Ofi-
cina de Planejamento. 

O Multiplicador deverá anunciar, então, 
o encerramento do Seminário. 

Cópia do Termo de Adesão deverá ser en-
tregue aos participantes no início do even-
to, com os materiais que formam o kit par-
ticipante. Esse Termo está disponível em 
www.nospodemos.org.br.

As Diretrizes do Movimento Nacional pela Ci-
dadania e Solidariedade estão disponíveis no 
site www.nospodemos.org.br.
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• ELABORAR TEXTO SOBRE O EVENTO E 
DISTRIBUIR AOS MEIOS DE COMUNICA-
ÇÃO.

• DEVOLVER OS EQUIPAMENTOS.

• ENCAMINHAR CARTA DE AGRADECI-
MENTO AOS PARCEIROS.

Comissão Organizadora – Comunicação

Comissão Organizadora – Logística

Lembre-se: essas são as principais orienta-
ções para o Seminário de Mobilização. “Na vida 
como ela é”, podem surgir fatores que exigem 
adaptações. Cada localidade saberá como dar 
conta disso.

Depois do evento, é fundamental man-
ter a animação dos participantes para ga-
rantir o funcionamento do Núcleo ODM. 
Organizar, de forma participativa, a Oficina 
de Planejamento para elaborar o Plano de 
Ação do Núcleo ODM contribui para tal.

A Comissão Organizadora deverá assu-
mir algumas responsabilidades: 

• DIGITAR MATERIAIS

Os protocolos trabalhados nos grupos 
devem ser documentados, pois orientarão 
as próximas atividades como, por exemplo, 
a indicação de organizações que devem ser 
convidadas a participar. 

• TABULAR OS QUESTIONÁRIOS DE PER-
CEPÇÃO

Os participantes receberão e preenche-
rão esses Questionários no início do Semi-
nário.  Estes devem ser recolhidos e tabula-
dos, pois também trazem informações que 
poderão orientar a definição de projetos e 
ações do Núcleo ODM. 

• CONSTRUIR UMA LISTA DE ENDEREÇOS 
ELETRÔNICOS DOS PARTICIPANTES

Na atualidade, a internet é uma podero-
sa ferramenta de comunicação e deve ser 
utilizada para garantir a animação dos par-
ticipantes. 

• ACOMPANHAR O GRUPO DE TRABA-
LHO CONSTITUÍDO PARA ORGANIZAR 
O ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DO 
NÚCLEO ODM.

5.3.3  DEPOIS – O fechamento

Comissão Organizadora – Secretaria

Comissão Organizadora – Mobilização
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6. Teste os seus 
conhecimentos
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Perguntas

1. Por que realizar 
um Seminário de 
Mobilização sobre a 
temática dos ODM?

3. Que lideranças 
públicas são 
importantes para 
a participação 
no Seminário de 
Mobilização?

2. O desafio de 
mobilizar pessoas e 
organizações para 
uma causa ou projeto, 
depende de que 
fatores?

4. Com relação à 
organização do 
Seminário, comente a 
estratégia RDA.
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5. Sabemos que a 
organização do 
Seminário de 
Mobilização deve 
ser compartilhada. 
Como pode ser 
dividida a Comissão 
Organizadora?

7. Com relação à 
organização do 
espaço, quais os 
cuidados a serem 
tomados no 
posicionamento das 
bandeiras?

6. Na Cerimônia de 
Abertura do Seminário 
de Mobilização, quais 
são os cuidados a 
serem tomados para 
constituir a mesa de 
honra?

8. O que é importante 
acontecer depois 
do Seminário 
de Mobilização, 
para garantir o 
funcionamento do 
Núcleo ODM?
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Respostas

1. Por que realizar um Seminário de Mobilização sobre a temática dos ODM? 

Para mobilizar a comunidade local a se organizar em prol dos ODM. O Seminário promove o 
encontro entre lideranças públicas, empresariais e sociais, apresenta os ODM e os indicadores 
da localidade, convida à formação do Núcleo ODM.

2. O desafio de mobilizar pessoas e organizações para uma causa ou projeto, depende de 
que fatores?     

Além do reconhecimento de um objetivo comum, o desafio de mobilizar pessoas e organiza-
ções para uma causa ou projeto depende de outros fatores, como: a informação, a comunica-
ção, ferramentas ou instrumentos que ajudem a mapear ativos e necessidades, sistematizar, 
monitorar e avaliar o impacto das ações realizadas. Depende também da celebração e de valo-
rização dos resultados alcançados, como um estímulo à continuidade dos processos. Depende, 
principalmente, do desejo e da intenção das pessoas.

3. Que lideranças públicas são importantes para a participação no Seminário de Mobilização?

Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Prefeituras, Câmaras de Vereadores, empresas pú-
blicas (como Correios, Eletrobrás).

4. Com relação à organização do Seminário, comente a estratégia RDA.

1o Reunir a equipe: constituir equipe de organização do Seminário. Organizar as equipes em 
comissões. Cada comissão desempenhará um conjunto de atividades. Essas comissões podem 
ser: Mobilização, Comunicação, Logística e Secretaria.  

2o Distribuir as atividades entre as comissões organizadoras: é importante que cada comissão 
conheça suas atividades para garantir o sucesso do evento.

3o Acompanhar a comissão organizadora: o Multiplicador deverá acompanhar e assessorar a 
Comissão Organizadora quando demandado e sempre que considerar necessário.

5. Sabemos que a organização do Seminário de Mobilização deve ser compartilhada. 
Como pode ser dividida a Comissão Organizadora?

Pode ser dividida entre as seguintes subcomissões: Secretaria, Mobilização, Logística e Comu-
nicação.
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6. Na Cerimônia de Abertura do Seminário de Mobilização, quais são os cuidados a serem 
tomados para constituir a mesa de honra?

As autoridades são chamadas para compor a mesa por ordem decrescente (da autoridade de 
maior hierarquia para a menor). Para os pronunciamentos, a ordem é inversa.

Plano da mesa de honra: a pessoa de maior hierarquia ocupa o centro. A segunda de maior hie-
rarquia fica à direita e a terceira à esquerda da de maior hierarquia. Segue-se a mesma lógica 
para os demais. No caso de mesa par, considera-se um centro imaginário e a pessoa de maior 
hierarquia fica à direita desse centro.

7. Com relação à organização do espaço, quais os cuidados a serem tomados no posicio-
namento das bandeiras?

A bandeira nacional, em todas as apresentações no território nacional, ocupa lugar de honra, 
em uma posição central ou mais próxima do centro e à direita (a referência é o palco e não a 
plateia).

As bandeiras devem estar posicionadas à direita da mesa diretiva (a referência é o palco).

8. O que é importante acontecer depois do Seminário de Mobilização, para garantir o 
funcionamento do Núcleo ODM?

Organizar, de forma participativa, a Oficina de Planejamento para elaborar o Plano de Ação 
do Núcleo ODM contribui para tal.
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Apêndice A Roteiro Facilitador (Checklist)
Seminário de Mobilização

Objetivo do Seminário:

Data do Seminário:

Público:

Responsável Data
1. Definir as equipes que realizarão e apoiarão o 

seminário (Logística, Comunicação, Mobilização e 
Secretaria)

2. Visitar possíveis parceiros locais, apresentar 
proposta da criação do Núcleo ODM (Estadual, 
Regional, Municipal)

3. Definir parceiro local para auxiliar na realização 
do Seminário

4. Identificar e confirmar outras parcerias

5. Verificar duplicidade de eventos nesta mesma 
data

6. Definir a data, local e programação do seminário 
de mobilização

7. Confirmar a data, local e programação

8. Verificar responsável por cerimonial

9. Convidar palestrantes

10. Elaborar e-mail (ou convite impresso) convidando 
as instituições do poder público, iniciativa privada 
e terceiro setor

11. Encaminhar convite às autoridades e representa-
ções locais dos parceiros nacionais dos ODM: CEF, 
BB, Banco do Nordeste, Petrobrás, Sebrae, Furnas 
e Sesi-PR

12. Encaminhar texto para a imprensa local (rádio, 
jornal, TV e outros veículos do local/município)

13. Buscar parceiros para patrocinar a água, café, 
almoço, etc. (considerar necessidades especiais – 
diabéticos, vegetarianos, etc.)

ANTES
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Responsável Data
1. Montagem dos kits com o material que será 

distribuído aos participantes (cópias do Termo de 
Adesão, materiais de divulgação, etc.)

2. Verificar texto do cerimonial (se houver)

3. Estruturar secretaria (lista de presença, crachás, 
etc.)

4. Testar vídeos e apresentações 

5. Instalar as bandeiras 

6. Verificar banheiros e papel higiênico 

7. Segurança (se necessário)

8. Verificar disponibilidade de internet no local

Responsável Data
14. Providenciar materiais, como: caneta, crachá, pas-

ta, bloco, publicações, etc.

15. Acompanhar a mobilização diariamente (checar 
lista de convidados e confirmações)

16. Providenciar grupo cultural para apresentação, se 
for o caso

17. Verificar a infraestrutura do local (mesas, cadei-
ras, equipamentos de som e projeção)

18. Verificar cerimonial (se necessário)

19. Preparar a apresentação do Movimento e dos 
indicadores do Estado

20. Receber apresentações dos palestrantes

21. Confirmar café, água, almoço, etc. 

22. Confirmar presença das autoridades

23. Verificar materiais como: caneta, crachá, pasta, 
bloco, publicações, etc.

24. Reconfirmar convite com inscrição

25. Convidar/confirmar palestrantes

UM DIA ANTES



Módulo 2 - Seminário de Mobilização46

Projeto Movimento ODM Brasil 2015

Responsável Data
1. Verificar a estrutura do local. Colocar banner (se 

houver)

2. Conferir som e projeção

3. Conferir secretaria

4. Garantir fala dos parceiros (Cerimonial) 

5. Apresentar o Movimento, Indicadores e a propos-
ta

6. Distribuir o Termo de Adesão

7. Criar o Núcleo ODM

8. Marcar a data da próxima reunião

9. Aplicar a avaliação

10. Fotos 

11. Filmagens do evento

12. Acompanhar equipe de limpeza

13. Acompanhar equipe responsável pelo registro do 
evento (Relatório)

14. Encerrar

Responsável Data
1. Recolher material

2. Encaminhar informações para a imprensa

3. Escrever e-mail de agradecimento para todos os 
participantes 

4. Digitar lista de presença 

5. Fazer o relatório e enviar para todos os par-
ticipantes e para o Colegiado Nacional 
(nospodemos@gmail.com)

6. Solicitar ao secretário executivo que envie e-mail 
convidando para a próxima reunião do núcleo

7. Fazer reunião de avaliação do evento

DURANTE

PÓS
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Apêndice B Relação de Organizações a serem mo-
bilizadas para os seminários (sugestão) 

Entidade Responsável Data
1. Movimentos sociais urbanos como Catadores de 

Materiais Recicláveis, movimentos de luta por mo-
radia, economia solidária

2. Movimentos do campo, como CONTAG, FETRAF, 
Via Campesina

3. Movimentos sindicais

4. Movimentos culturais

5. Comunidades religiosas

6. Organizações de juventude

7. Organizações que atuam em defesa de direitos, em 
especial, gênero, raça, LGBT e Direitos Humanos

8. Organizações de pessoas com deficiência

9. Organizações empresariais e Sistema S (SESC, 
SENAC, SEBRAE, SENAI, SESI, SEST/SENAT e SENAR)

10. Pessoas envolvidas na Educação Popular como a 
RECID e Escolas Sindicais

11. Representantes em Conselhos de Políticas Públi-
cas

12. Gestores Federais na Região

13. Gestores de participação social (Direitos Huma-
nos, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente) no 
estado e nos municípios

14. ONGs

15. Representantes do Governo do Estado onde ocor-
re o evento

16. Autoridades municipais

17. Organizações de municípios

18. Assembleia Legislativa

19. Câmara dos Vereadores

20. Partidos políticos

21. Universidades

22. Clubes de Serviço como Lions, Rotary, Maçonaria

23. Mídia local (rádios, jornais, TV)
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Apêndice C Modelo de Convite

Mostre a todos o seu jeito 
de mudar o mundo.
Mostre a todos o seu jeito 
de mudar o mundo.

Data:
Hora:
Local:

Realização

Apoio Local

Participe do Seminário de Mobilização 
em Nome da Cidade e venha conversar 
sobre os temas e projetos que podem 
ajudar nosso município a alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio.

Juntos pelo alcance dos ODM.
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Apêndice D Orientações - Cerimonial

MESAS DIRETIVAS

Devem ser compostas por: 

• Autoridades (prefeito, ministros, secre-
tários de Estado e município, deputa-
dos, vereadores e presidentes de enti-
dades).

• Coordenador do evento

• Realizador do evento

• Anfitrião (quem está cedendo o espaço 
para a realização do evento)

CHAMADA DAS AUTORIDADES

Ordem Decrescente: da autoridade de 
maior hierarquia para a menor.

ORDEM DE PRECEDÊNCIA NO PODER 
EXECUTIVO

Presidente
Governador
Prefeito

ORDEM DE PRECEDÊNCIA DO PODER 
LEGISLATIVO 

Senadores 
Deputados Federais 
Deputados Estaduais 
Vereadores

ORDEM DE PRECEDÊNCIA DO PODER 
JUDICIÁRIO 

Presidente do Tribunal de Justiça 
Juiz de Direito da Comarca onde se realiza
a cerimônia 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
Procurador Geral da República no Estado 

Procurador Geral do Estado 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
Presidente do Tribunal de Contas 
Presidente do Tribunal de Alçada 
Desembargadores do Tribunal de Justiça 
Juízes do Tribunal Regional Eleitoral 
Juízes do Tribunal Regional do Trabalho 
Juiz Federal 
Juízes do Tribunal de Contas 
Juízes de Direito 
Procurador Regional do Trabalho 
Auditores do Tribunal de Contas 
Promotores Públicos

POSIÇÃO DAS AUTORIDADES:

Considera-se a posição de quem está sen-
tado à mesa (e não da plateia). Na mesa 
ímpar, os lugares são dispostos a partir do 
centro da mesa. A exceção ocorre na mesa 
diretiva par. Neste caso, o lugar de honra 
localiza-se à direita.
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BANDEIRAS

A bandeira nacional, em todas as apresen-
tações no território nacional, ocupa lugar 
de honra, em uma posição central ou mais 
próxima do centro e à direita (a referência 
é o palco e não à plateia).

As bandeiras devem estar posicionadas à 
direita da mesa diretiva (referência é o pal-
co).

HINO NACIONAL

É optativo, mas se for utilizado, o hino terá 
início após a composição da mesa diretiva.

APRESENTAÇÕES CULTURAIS

Abertura de eventos – 10min

Encerramento de eventos – 15min

Encerramento de evento  seguido de co-
quetel/jantar – 2h

PRONUNCIAMENTO DAS AUTORIDADES

• As autoridades são convidadas a falar 
da menor hierarquia para a maior

• Quando uma autoridade for cumpri-
mentar os integrantes da mesa diretiva 
a ordem é do maior para a menor auto-
ridade. 

• O ideal é que a cerimônia conte com – 
no máximo – 4 pronunciamentos

• Bons pronunciamentos têm em geral 5 
minutos.

DICAS

• Não é necessário que todas as autori-
dades façam parte da mesa diretiva. Al-
gumas podem ficar na primeira fila do 
auditório e serem citadas pelo mestre 
de cerimônias.

• Os representantes das autoridades não 
têm a mesma precedência das autorida-
des que representam. 

• Mesas diretivas muito extensas deixam 
de ser solenes.

ROTEIRO DE CERIMONIAL

1. Introdução (boas-vindas, apresentação 
dos objetivos, patrocinadores e realiza-
dores do evento)

2. Composição da mesa

3. Hino Nacional

4. Registro das autoridades

5. Pronunciamento das autoridades

6. Palestra/seminário

7. Encerramento
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Apêndice E Cerimonial de Abertura do 
Seminário de Mobilização

DATA:

HORÁRIO:

LOCAL:

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

APRESENTAÇÃO 
DO EVENTO

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

VÍDEO

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

MESA DIRETIVA

SENHORAS E SENHORES, BOM DIA!

BEM-VINDOS AO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO EM PROL DOS 
OBJETIVOS DO MILÊNIO.

O GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) E O MOVIMENTO NACIONAL 
PELA CIDADANIA E SOLIDARIEDADE E OS PARCEIROS LOCAIS DÃO 
INÍCIO AO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO 
MILÊNIO.  

OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO (ODM) FORAM 
DEFINIDOS EM 2000, NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, QUANDO 
LÍDERES DE 191 PAÍSES ASSINARAM UM PACTO PARA ELIMINAR A 
FOME E EXTREMA MISÉRIA ATÉ 2015. SÃO OITO OBJETIVOS QUE 
ABRANGEM AS ÁREAS DE GERAÇÃO DE RENDA, EDUCAÇÃO, GÊNERO, 
SAÚDE E MEIO AMBIENTE.

O SEMINÁRIO CONTA COM O APOIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
DO BANCO DO BRASIL, PETROBRÁS, BANCO DO NORDESTE, FURNAS, 
SEBRAE E SESI PARANÁ.

CONVIDAMOS A TODOS A ASSISTIR UM VÍDEO SOBRE OS ODM.

PARA COMPOR A MESA DIRETIVA, CONVIDAMOS:

O SENHOR/SENHORA (NOME DA PESSOA E CARGO), REPRESENTANDO 
O/A (INSTITUIÇÃO) E ANFITRIÃO DESTE ENCONTRO.

O SENHOR/SENHORA (NOME DA PESSOA E CARGO), DA 
SECRETARIA -GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

O SENHOR/SENHORA (NOME DA PESSOA E CARGO), DO PROGRAMA 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD).
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O SENHOR/SENHORA (NOME DA PESSOA E CARGO), REPRESENTANDO 
O MOVIMENTO NACIONAL PELA CIDADANIA E SOLIDARIEDADE.

O SENHOR/SENHORA (NOME DA PESSOA), ARTICULADOR DO/
DA (REGIÃO), REPRESENTANTE DO COLEGIADO NACIONAL DO 
MOVIMENTO NACIONAL PELA CIDADANIA E SOLIDARIEDADE.

CONVIDAMOS OS PRESENTES PARA CANTAR O HINO NACIONAL 
BRASILEIRO.

REGISTRAMOS E AGRADECEMOS A PRESENÇA DAS SEGUINTES 
AUTORIDADES:

CONVIDAMOS O SENHOR/SENHORA (NOME DA PESSOA), DO/DA 
(INSTITUIÇÃO), ANFITRIÃO DESTE ENCONTRO, PARA SUA SAUDAÇÃO.

CONVIDAMOS, PARA A SUA SAUDAÇÃO, O SENHOR/SENHORA (NOME 
DA PESSOA), ARTICULADOR DO (REGIÃO) DO COLEGIADO NACIONAL 
DO MOVIMENTO NACIONAL PELA CIDADANIA E SOLIDARIEDADE.

E, AGORA, CONVIDAMOS O SENHOR (NOME DA PESSOA E CARGO), 
PARA SAUDAÇÃO.

AGRADECEMOS A PRESENÇA DOS COMPONENTES DA MESA 
E OS CONVIDAMOS A OCUPAR LUGAR NO AUDITÓRIO PARA A 
CONTINUIDADE DA PROGRAMAÇÃO.

REPRESENTANDO AS NAÇÕES UNIDAS, CONVIDAMOS O PNUD PARA 
SUA APRESENTAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO RESPONSÁVEL 
PELOS ODM NO BRASIL, SR(A) (NOME DA PESSOA).

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

MESA DIRETIVA

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

HINO NACIONAL

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

OUTRAS 
AUTORIDADES

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

SAUDAÇÕES

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

DESFAZER A 
MESA

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

APRESENTAÇÕES 
PNUD
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REPRESENTANDO O GOVERNO FEDERAL NESSE PROCESSO, 
CONVIDAMOS PARA SUA APRESENTAÇÃO A SECRETARIA-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, SR(A) (NOME DA PESSOA). 

REPRESENTANDO O MOVIMENTO NACIONAL PELA CIDADANIA E 
SOLIDARIEDADE, QUE MOBILIZA E ARTICULA OS TRÊS SETORES 
DA SOCIEDADE EM PROL DOS ODM, CONVIDAMOS PARA SUA 
APRESENTAÇÃO O SENHOR/SENHORA (NOME DA PESSOA) 
ARTICULADOR DO (REGIÃO).

AGORA, CONVIDAMOS (NOME DA PESSOA) PARA APRESENTAR OS 
INDICADORES DO MILÊNIO DO ESTADO.

PARA APRESENTAR UM EXEMPLO DE SUCESSO EM MOBILIZAÇÃO 
EM PROL DOS ODM, CONVIDAMOS O SR.(A) (NOME DA PESSOA), 
REPRESENTANTE (NOME DA INSTITUIÇÃO/MUNICÍPIO). 

TEREMOS AGORA 15 MINUTOS PARA PERGUNTAS DOS PRESENTES A 
TODOS OS PALESTRANTES, QUE CONVIDAMOS VIREM A FRENTE.

ENCERRAMOS AS ATIVIDADES DA MANHÃ. RETORNAMOS ÀS 14H 
PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS. 

UM BOM ALMOÇO A TODOS!

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

APRESENTAÇÕES 
MNCS

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

INDICADORES

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

EXEMPLO DE 
SUCESSO

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

PERGUNTAS

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

ENCERRAMENTO 
DA MANHÃ

MESTRE DE 
CERIMÔNIAS

APRESENTAÇÕES 
SGPR
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Apêndice F Ficha de inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO - SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

Nome:

Grau de Instrução (Ensino Fundamental, Médio ou Superior): 

Nome da Empresa/Instituição que represento:

Sou:

E-mail: Telefone:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:

Endereço: Nº: Compl.:

Data de nascimento: ____/____/_______

Sexo: Feminino

Masculino

1o Setor (Poder Público)

2o Setor (Empresa, Indústria)

3o Setor (Sociedade Civil Organizada)

FICHA DE INSCRIÇÃO - SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

Nome:

Grau de Instrução (Ensino Fundamental, Médio ou Superior): 

Nome da Empresa/Instituição que represento:

Sou:

E-mail: Telefone:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:

Endereço: Nº: Compl.:

Data de nascimento: ____/____/_______

Sexo: Feminino

Masculino

1o Setor (Poder Público)

2o Setor (Empresa, Indústria)

3o Setor (Sociedade Civil Organizada)
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Apêndice G Ficha de avaliação

FICHA DE AVALIAÇÃO - SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

Avalie a atividade, marcando a opção desejada:

ITENS Excelente Bom Regular Fraco

ITENS Sim Não

1. Conteúdo relevante para o aprimoramento 
pessoal e profissional

2.

3.

Articulador com domínio do conteúdo

Expectativas atendidas

4. Você conhecia os ODM?

5.

6.

Você pretende dar continuidade às ações propostas?

Descreva os pontos positivos:

7. Descreva os pontos que devem ser melhorados:

8. Deixe seu depoimento:

FICHA DE AVALIAÇÃO - SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

Avalie a atividade, marcando a opção desejada:

ITENS Excelente Bom Regular Fraco

ITENS Sim Não

1. Conteúdo relevante para o aprimoramento 
pessoal e profissional

2.

3.

Articulador com domínio do conteúdo

Expectativas atendidas

4. Você conhecia os ODM?

5.

6.

Você pretende dar continuidade às ações propostas?

Descreva os pontos positivos:

7. Descreva os pontos que devem ser melhorados:

8. Deixe seu depoimento:
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Apêndice H Lista de autoridades

Nome Cargo Instituição
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Apêndice I Lista de presença
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MODELO DE LISTA DE PRESENÇA
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Apêndice J Núcleo ODM - Primeiros passos

ATRIBUIÇÕES PROVIDÊNCIAS

Estruturar o Colegiado 

Compreender as funções 
e atribuições do Colegia-
do

Durante o Seminário de Mobilização, esta etapa já foi iniciada, 
com o lançamento do Núcleo ODM e a constituição do Grupo 
de Trabalho para tratar das primeiras atividades. Agora, será 
fundamental articular instituições e pessoas para firmar o 
Termo de Adesão e constituir o Colegiado, o que deverá ocor-
rer na Oficina de Planejamento.

Viabilizar estrutura míni-
ma para o funcionamento 
do Núcleo ODM

Existem algumas questões básicas, como -  por exemplo – ins-
tituição-âncora, um endereço, um telefone, um ponto de refe-
rência para as pessoas manterem contato.

Elaborar o Plano de Ação

Programar a Oficina de Planejamento, quando será constituí-
do o Colegiado e elaborado o Plano de Ação.
A seguir, alguns exemplos de atividades essenciais:
 - Conhecer as diretrizes do Movimento Nacional pela Cidada-
nia e Solidariedade

 - Disseminar os ODM e seus indicadores, preparando-se com 
base no Portal ODM (www.portalodm.com.br) 

 - Ler o Guia de Mobilização (www.nospodemos.org.br )
 - Identificar iniciativas que possam se somar ao Movimento
 - Promover seminários de mobilização, diálogos, indicadores, 
mostras de projetos, etc.

 - Preparar material sobre os Indicadores do Milênio para os 
eventos 

 - Apoiar a estruturação dos Núcleos Regionais e Municipais
 - Incentivar as Prefeituras a definirem  metas voltadas ao al-
cance dos ODM

 - Estabelecer forma de divulgação das atividades do Núcleo
 - Definir calendário de encontros do Núcleo ODM Estadual

Firmar parcerias para 
realizar os seminários, 
diálogos e estruturar os 
Núcleos Regionais e Mu-
nicipais

Avaliar as cidades com maior potencial de sucesso para dar 
início ao projeto, identificando principais parceiros, manten-
do contato e estabelecendo plano de ação para instalação de 
Núcleos.

Oferecer apoio político-
-institucional aos traba-
lhos

Identificar junto aos parceiros disponibilidade de recursos po-
líticos, técnicos, financeiros e materiais para apoiar o proces-
so.

Disseminar os Indicado-
res do Milênio

Preparar material sobre os Indicadores do Milênio do Estado e 
Municípios,  com base no Portal ODM (www.portalodm.com.br).
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ATRIBUIÇÕES PROVIDÊNCIAS
Mobilizar recursos finan-
ceiros e materiais

Definir estratégia e responsável para mobilizar recursos para 
o funcionamento do Núcleo ODM e  eventos.

Promover atividades de 
capacitação

Identificar necessidades de capacitação e promover a realiza-
ção de oficinas para atendê-las.

Identificar e agregar con-
tinuamente novos parcei-
ros para se somarem ao 
Movimento

Identificar instituições não representadas no Núcleo Estadual 
e definir estratégia para convidá-las a participar.

Monitorar e divulgar os 
resultados, mantendo 
processo de comunicação 
junto à rede de mobiliza-
ção para os ODM

Definir pessoa responsável para enviar informações e no-
tícias do Núcleo Estadual para o www.portalodm.com.br, 
www.nospodemos.org.br e www.odmbrasil.gov.br,  mem-
bros do Colegiado Nacional,  Articulador Regional e  Núcleos 
ODM e outros meios de comunicação.

Coordenar todo o proces-
so de mobilização

Cuidar do processo como um todo.
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Apêndice K Protocolo de registro de voluntários
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Protocolo para registrar voluntários do grupo de trabalho inicial
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Apêndice L Protocolo de Atividades
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1 – E nós também podemos contribuir.  Quem deve participar?
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2 – O que as nossas instituições já fazem em prol dos ODM?
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Apêndice M Pesquisa de Percepção

PESQUISA DE PERCEPÇÃO DO MUNICÍPIO

Município: No município, você:

Data: / /

Mora

Sexo: Idade: Até 19 20-40 41-65 66 ou maisFeminino Masculino

Trabalha Mora e trabalha

Grau de instrução: Sem instrução 1ª à 4ª série 5ª à 8ª série Ensino Médio Ensino Superior

Não

Sim

1. Você conhece os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio?

Sim

Não

2. Gosta de morar e/ou trabalhar no município?

Outro. Qual?Igrejas CRAS Escolas e/ou CMEIMural

Rádio local Jornal local Internet Anúncios no comércio Faixas Boca a boca Carros de som

5. Para divulgar algo importante e alcançar o maior número possível de pessoas no município, qual meio de comunicação você 
considera mais e�caz? (Assinale 03 itens)

Outro. Qual?

Educação Saúde Segurança Emprego e renda Saneamento Áreas verdes

8. Na sua opinião, qual o PRINCIPAL ponto FORTE do município? (Assinale apenas uma opção)

Outro. Qual?

Educação Saúde Segurança Emprego e renda Saneamento Áreas verdes

9. Na sua opinião, qual o PRINCIPAL ponto FRACO do município? (Assinale apenas uma opção)

6. Na sua opinião, que tipo de evento mais mobiliza e reúne as pessoas do município?

Evento religioso. Qual? Evento esportivo. Qual?

Festa/comemoração. Qual? Evento cultural. Qual? Feira. Qual?

Outro. Qual?

7. No seu município, com que frequência você participa de:

Reuniões gerais da comunidade (Associação de Moradores, Associação de Pais, outras)

Evento na localidade (esportivo/cultural/religioso)

Conselhos Municipais/Conselho da Comunidade

Audiências públicas

NuncaSempre Às vezes Raramente

10. Você já consultou o Portal ODM (www.portalodm.com.br) para conhecer a situação do seu município?

Sim

Não

Não conheço o Portal ODM

11. O que você considera fundamental para ser um cidadão?

Pedir nota �scal

Saber o destino dado aos impostos

Votar em candidatos �cha limpa

Outro:

Jogar lixo no lixo Ajudar a �scalizar o uso dos recursos públicos

Participar de mobilização da comunidade

Participar de Conselhos ou outros instrumentos sociais

Não admitir propina e subornos

3. Conhece alguma indústria, empresa ou instituição que desenvolve projetos na área social ou ambiental ou ações de
     voluntariado no município?

Não

Sim. Qual? Projeto social:

Projeto ambiental:

Ações de voluntariado:

Não

Sim. Quem?

4. Você conhece uma pessoa que, na sua opinião, se destaca por sua atitude na comunidade?
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Apêndice N Programação - Seminário de Mobilização

OBJETIVOS 

1. Apresentar os ODM a autoridades e lideranças do Município ou da Região.
2. Criar Núcleo ODM para mobilizar e articular os três setores na realização de ações em 

prol dos ODM.
3. Definir Grupo de Trabalho para coordenar os primeiros passos do Núcleo ODM.

HORA TEMPO ATIVIDADES PROVIDÊNCIAS RESPONSÁVEL

30’
Recepção dos participan-
tes.

Organização do espaço, Inscrições; entre-
gas de materiais.

15’
Abertura
• Por que estamos aqui?
• Filme sobre os ODM

• Cerimonial e Mestre de Cerimônias
• Filme sobre os ODM 

15’
Apresentações:
• Anfitrião

Breve saudação com as boas-vindas do 
anfitrião do Seminário

15’ • MNCS
Apresentação do MNCS e o seu papel em 
prol do alcance dos ODM.

15’ • PNUD
Apresentação do PNUD e o seu papel em 
prol do alcance dos ODM.

15’ • SGPR
Apresentação da SGPR e o seu papel em 
prol do alcance dos ODM.

30’
Um pouco sobre os Indica-
dores do Milênio

Apresentação dos Indicadores do Milênio 
do Estado
Filme do Portal.

30’
Caso de sucesso 
Perguntas

Apresentação de um caso de municipali-
zação.

15’
Primeiro passo para cons-
tituir o Núcleo: Termo de 
Adesão

Termo de Adesão.

15’

Em grupos:
a. O que nossas institui-

ções já fazem em prol 
dos ODM?

b. Quem deve participar?

a. Planilha ODM
b. Protocolo para identificar instituições 

que devem participar

15’
Plenária:
• Depoimentos

30’

• Constituição do Gru-
po de Trabalho para 
coordenar as primeiras 
atividades de estrutura-
ção do Núcleo ODM 

• Breve reflexão sobre os 
próximos passos 

a. Protocolo com funções e atribuições 
do Colegiado 

b. Protocolo para registrar os voluntários 
do Grupo de Trabalho e primeiras pro-
vidências  (agendamento da primeira 
reunião – dia, local, duração e pauta: 
organizar oficina de planejamento)

c. Primeiros Passos do Núcleo ODM

15’ Encerramento
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Apêndice O Apresentação - MNCS

Movimento Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade/Nós Podemos 

 
2015 

 
 

As Grandes Conferências da ONU:  
década de 90 

1990 Conferência mundial sobre a Criança 

1992 Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento 

1993 Conferência sobre Direitos Humanos 

1994 Conferência sobre População e Desenvolvimento 

1995 Conferência para o Desenvolvimento Social  

1995 Conferência sobre a Mulher 

1996  Conferência sobre Assentamentos Humanos 

2000  Cúpula do Milênio – definição dos ODM 
2002 Rio + 10 

Movimento de voluntários,  
apartidário, ecumênico e plural da nação brasileira,  

que visa o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) até 2015. 

criado em 9 de agosto de 2004 

Movimento Nacional pela  
Cidadania e Solidariedade – O que é? 

www.nospodemos.org.br 

1
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Para acabar  
com situações iguais 

às das imagens seguintes. 
 
 
 

Por que esse Desafio Mundial?  

“Eliminar a fome e a extrema pobreza 
no planeta até 2015”. 

 

 
 

 Principal desafio assumido em 2000, 
durante a Cúpula do  Milênio, em Nova Iorque,  
por líderes de 191 países. 
 
 
 
 

Os ODM têm o seguinte   
Desafio Mundial: 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Objetivos, 18 Metas, 48 Indicadores 
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Por isso, na Cúpula do Milênio, saiu a 
 

Declaração do Milênio 

 “Os homens e as mulheres têm o direito de 
viver a sua vida,  
e de criar os seus filhos, 
com dignidade, sem fome e sem medo  
da violência, da opressão e da injustiça,  
por meio de governos participativos, 
baseados na vontade popular”. 

7
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Mobilização Brasileira: o que o 
Brasil vem fazendo em prol dos ODM 

2000 – Cúpula do Milênio 

2004 – Movimento Nacional:  
Campanha Publicitária  
1ª Edição do Prêmio ODM 
 

2006 – Nós Podemos Estaduais  

2009 – Lançamento do Portal ODM 

2010 – Cúpula Mundial da ONU: 
ODM + 10 – Municipalização  

2011 – Forte presença nas regiões e todos 
Estados 

Nossa missão:  
 

Mobilizar e articular 
os três setores da sociedade para formar 
uma grande rede em prol dos ODM. 

      
         Missão   

   Mobilizar e articular 
todos os setores da sociedade para 

promover o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio em nível 

nacional, estadual e municipal. 

Movimento Nacional pela Cidadania e  
Solidariedade – Missão e Visão  

Visão 
O  Brasil como referência mundial no 
alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, com a 
participação integrada de governos, 
empresas e sociedade civil. 

10
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Termo  
de  

Adesão  
 

1º passo 
para 

participar  
do 

Movimento,  
para  

trabalhar 
pelos  
ODM 

  

Colegiado Nacional  
Secretário Executivo Nacional:  

Rodrigo da Rocha Loures 
 

Secretário Executivo Nacional Adjunto:  
Odilon Faccio 

 

Secretária Nacional de Mobilização:  
Maria Aparecida Zago Udenal (Cidinha) 

 
Secretária Nacional de Mobilização Adjunta: 

Inalda Barros Beder 
 

Movimento Nacional pela Cidadania e 
Solidariedade   

Secretaria 
Executiva 

Secretaria de 
Mobilização 

Secretaria de 
Comunicação 

Articuladores 
Regionais 

Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade 
Colegiado Nacional  

13

14

15



Módulo 2 - Seminário de Mobilização70

Projeto Movimento ODM Brasil 2015

 

Região  
 

 

Articuladores Regionais – efetivos e suplentes 

Norte I Patricia Miranda Menezes (Pará),  Paula Rodrigues Zerbini (Tocantins), 
Maria Odete Simões da Costa (Pará), Freed Rodrigues Lustosa (Tocantins) 

Norte II Francilene Guedes (Amazonas),  Glanaíde Bem (Rondônia), Sandra Maria 
Leocadio Menezes (Roraima), Jacimar Antonio Silva (Acre) 

Nordeste I Selda Cabral (Pernambuco),   
Maria Márcia Almeida Guimarães (Bahia)  

Nordeste II  João Evangelista (Ceará),  
Maria do Perpétuo Socorro (Rio Grande do Norte) 

Sul João Batista Thomé (Santa Catarina), Daiçon Maciel (Rio Grande do Sul), 
Nelson Canabarro (Paraná), Dilmar Franchini (Santa Catarina) 

Sudeste Girlene Reis (Minas Gerais),   
Telmo Lopes Sodré Filho (Espírito Santo) 

Centro-oeste Alexsandro Lima (Goiás),  Fernando Gramaccini (Distrito Federal),  
Ismael da Silva Machado (Mato Grosso do Sul) 

Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade - 
Colegiado Nacional  

 

A proposta é ousada... 
Vai precisar de muitas competências. 

Vai precisar de todos os que desejarem. 
 

Como uma orquestra,  
onde cada instrumento tem seu valor. 

 
Se todos ˝tocarem˝ a sua parte, 
O espetáculo estará  garantido. 

 

Colegiado Estadual, Regional, Municipal 
Secretário Executivo Estadual:  
 
Secretário Executivo Estadual Adjunto: 
  
Secretária Estadual de Mobilização:  
 
Secretário Estadual de Mobilização Adjunta: 
 
Secretária Estadual de Comunicação:  
 
Secretário Estadual de Comunicação Adjunta: 

Nos Estados, Regiões, Municípios, teremos  
Colegiados com as mesmas funções:    

16
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 Estruturar o Colegiado do Núcleo e implementar o plano de trabalho; 

 Mobilizar governos, empresas e a sociedade para assinar o Termo de 
Adesão ao Movimento e realizar ações em prol dos ODM; 

 Disseminar os indicadores dos ODM e a Agenda de Compromissos; 

 Realizar eventos/ações em prol dos ODM. 

1) Núcleo ODM: atribuições   

Metodologia (*) 
5 pontos fundamentais 

  1) Núcleo ODM 
 

  2) Interessados 
 

3)Informações: 
Portal ODM / Agenda de Compromissos 

 
  4) Diálogo 

 
 5) Ações/Projetos 

(*) baseada na Tecnologia Social para Transformação e  
Mobilização Social desenvolvida pelo Sesi-PR 

19
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Quem deve participar? 
 

› Representantes de todos os setores:  
› Poder público  
› Empresas privadas 
› ONG, Fundações, Associações 

 
› Instituições de ensino 

 
› Lideranças e todas as pessoas interessadas 

 

2) Interessados 

Encontros locais com a participação de  
representantes do governo,  empresas e  
comunidade, para definir temas prioritários,   
metas, projetos e ações a serem implementados. 
 

em sua empresa 
em sua ONG 

no seu Movimento Social 
em sua Universidade 

em sua Escola 
em ,,,  

(*) Baseado na Investigação Apreciativa (IA), desenvolvida por David 
Cooperrider, Ronald Fry e seus colaboradores da  

Universidade Case Western Reserve. 

4) Diálogo (*) 

3) Informações  

www.portalodm.com.br 
www.pnud.org.br/IDH/Atlas2013 
www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br     

Exclusivo para 
prefeituras

22
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5) Ações 
 e  

Projetos 

Associação MarBrasil - PR 

Associação Comunitária 
de Radiodifusão de 
Independência - CE 

Associação dos Produtores 
Rurais de Carauari - AM 

Movimento de Reintegração das 
Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase - RJ 

Cooperativa dos Agricultores 
do Vale do Amanhecer - MT 

Garantir que todos os municípios brasileiros  
alcancem os ODM, em ação articulada  
dos três setores  da sociedade,  
tendo como força mobilizadora os   
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Nosso desafio urgente: 
Municipalização 

Por que atuar com os ODM? 
Agenda de Desenvolvimento 
com a força de um pacto 
mundial, envolvendo 191 
países; 

Integração de ações de 
desenvolvimento entre o Setor 
Público, Setor Produtivo e a 
Sociedade Civil. 

Facilidade de comunicação 
com a população:  a 
mensagem dos ODM é 
compreensível e mobilizadora; 
 

Agenda clara: objetivos, metas e 
indicadores, portanto, fácil de 
acompanhar,  mostrar os 
avanços e perceber as melhorias 
de qualidade de vida. 
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A forma como  
enxergamos o mundo 
faz o mundo que  
enxergamos. 

 

Dulce Magalhães (2013) 

Escritora brasileira 

Nome do facilitador 
 
 

Contato do facilitador @ 
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Apêndice P Apresentação - Seminário de Mobilização

Seminário de 
Mobilização em prol 

dos ODM 

Cerimônia de Abertura 
 

Agenda 

08h30 – Inicio dos trabalhos 
 
12h30 – Encerramento / Próximos passos 

1
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Apresentação dos indicadores da 
localidade 

 
www.portalodm.com.br 

 

Atividade   

1 –  E nós também podemos contribuir.   
       Quem deve participar do Núcleo ODM? 

 
2 – O que as nossas instituições já fazem  
      em prol dos ODM? 

Uma história para contar... 

Um exemplo de utilização dos ODM   
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Procedimentos básicos para a 

Mobilização 
 

• Assinatura do Termo de Adesão 
(Diretrizes Nacionais, Art. 5.º); 

• Constituição do Núcleo ODM: estadual, 
regional e municipal (Diretrizes Nacionais, 
Capítulo IV); 

• Formação do Colegiado  
(Diretrizes Nacionais, Capítulo IV). 

Termo de Adesão 

O  Termo de Adesão ao Movimento Nacional 
pela Cidadania e Solidariedade/Nós Podemos 
visa incentivar, ampliar e dimensionar a 
participação da sociedade brasileira em ações e 
projetos em prol do dos ODM. 
 
A partir dessa adesão, a instituição assume o 
compromisso de contribuir com a melhoria da  
qualidade de vida, tendo como eixos centrais os 
ODM. 

Termo de Adesão 
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Vídeo sobre os ODM 

Formação do Núcleo ODM e do 

Grupo de Trabalho para articular 

a constituição do Colegiado  

 
Núcleo ODM 

 
Grupo de pessoas e organizações 
comprometidas em alocar pessoas e recursos 
para viabilizar o processo de mobilização: 
– Empresas; 
– Escolas e Universidades; 
– Poder público;  
– Cooperativas; 
– ONG;  
– Associações de Classe; 
– Celebridades 
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Colegiado Estadual  
FUNÇÃO 

Secretário Executivo Estadual 

Secretário Executivo Estadual Adjunto 

Secretário Estadual de Mobilização  

Secretário Estadual de Mobilização  Adjunto 

Secretário Estadual de Comunicação  

Secretário Estadual de Comunicação Adjunto 

Representante do Núcleo Regional A 

Representante do Núcleo Regional B 

Comentários  
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“O desenvolvimento humano só  
existirá se a sociedade civil afirmar  
cinco pontos fundamentais:  

igualdade,  
diversidade,  
participação,  
solidariedade e  
liberdade”.  

          (Herbert de Souza – Betinho) 

Nome do facilitador 
 
 

Contato do facilitador @ 
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