
Todos podem participar: instituições públicas, indústrias, empresas,
organizações não governamentais, escolas, instituições de ensino, lideranças
da sociedade civil, voluntários, universitários, pr liberais, alunos e
professores, cidadãos e cidadãs que desejam contribuir com o
desenvolvimento local.

• Alinhe sua iniciativa aos ODM
• Capacite-se e troque experiências
• Inscreva seu projeto no site do Nós Podemos Paraná 
• Participe do Movimento Nós Podemos do seu município
• Seja um voluntário transformador

COMO PARTICIPAR DO MOVIMENTO?

COMO VOCÊ PODE FAZER A DIFERENÇA?
• Cultive hortas comunitárias
• Divulgue oportunidades de cursos oferecidos gratuitamente por diversas
instituições
• Incentive a realização de programas de equidade de gênero dentro das empresas
• Promova ações de estímulo ao aleitamento materno
• Realize ações de orientação às gestantes sobre o pré-natal
• Apoie campanhas contra a dengue, hanseníase, tuberculose e outras
doenças e faça a sua parte
• Diminua o uso de produtos descartáveis como copos plásticos e isopor
• Promova concursos culturais
• Incentive e apoie programas de prevenção de gravidez na adolescência
• Incentive e participe de campanhas contra a violência
• Participe e apoie projetos de reforço escolar
• Participe e divulgue projetos de prevenção às drogas
• Pratique e incentive a separação do lixo na sua casa e trabalho

CONTRIBUA, SEJA UM AGENTE TRANSFORMADOR NA SUA COMUNIDADE.

Inscreva-se gratuitamente no curso a distância de Mobilização em prol dos ODM:
www.nospodemosparana.org.br |  www.sesipr.org.br

Realização Apoio

nospodemosparana.blogspot.com/nospodemospr

/nospodemosparana@NosPodemosPr



O Movimento Nós Podemos Paraná foi criado em 2006 para concentrar
esforços em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),

O do Movimento Nós Podemos Paraná é mobilizar ações para que
todos os municípios paranaenses alcancem as metas dos ODM, até 2015, em
especial aqueles que enfrentam os maiores para alcançar os ODM e
apresentam os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). 

O principal diferencial do Estado é o monitoramento dos avanços dos ODM, 
realizado pelo Orbis. Este trabalho começou a ser feito apenas no Paraná,
mas se estendeu para todos os 5.565 municípios brasileiros. Os indicadores
estão disponíveis no Portal ODM (www.portalodm.com.br).

COMO SURGIU

O DESAFIO

COMO FUNCIONA NO PARANÁ

OS ODM SÃO UMA PLATAFORMA MÍNIMA, POR ISSO,
JUNTOS, NÓS PODEMOS CHEGAR AINDA MAIS LONGE:

POBREZA
Ainda existem 169 municípios paranaenses com 30% de sua população
vivendo na condição de pobreza.

ALFABETIZAÇÃO
A taxa de alfabetização de jovens entre 15 e 19 anos está abaixo do
desejado em 53% dos municípios. A taxa de mortalidade infantil ainda é
crítica em 34% dos municípios.

MORTALIDADE MATERNA
A taxa de mortalidade materna também precisa melhorar e, se não
existirem esforços concentrados nessa área, 39 municípios não
conseguirão atingir a meta. Fo

nt
e:

 O
rb

is

que foram estabelecidos pela ONU na Cúpula do Milênio de 2000, em
Nova Iorque, quando líderes de 189 países um pacto para
priorizar a eliminação da fome e extrema pobreza até 2015. 

O QUE SIGNIFICARÁ AO PARANÁ ALCANÇAR OS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO EM 2015?

Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas deixarão a linha da pobreza
700 mil jovens a mais, por ano, concluirão o Ensino Fundamental
Mais de 3.400 crianças não morrerão antes do primeiro ano de vida
Cerca de 2 milhões de pessoas passarão a ter acesso à rede de água Fo
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•  
•  
•  
•  

O Movimento sensibiliza e mobiliza cidadãos e cidadãs a contribuírem com 
o desenvolvimento local. É articulado pelo Serviço Social da Indústria 
(SESI/PR) - com o apoio do Observatório Regional Base de Indicadores de 
Sustentabilidade (Orbis), Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE) e Rede de Desenvolvimento Local (RDL).
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LEGENDA POSSIBILIDADE
QUASE NULA

É NECESSÁRIO
MELHORAR

NO RITMO CERTO
PARA ALCANÇAR

ALCANÇADAS
ANTES DA DATAMUNICÍPIOS
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