
Fundação Getulio Vargas Tópico:                           IBRE
                        25/08/2009 Impacto: Cm/Col: Positivo  0
                        Banco do Nordeste - CE Editoria: Pg: Nordeste Notícias Online

BNB apoia 3ª edição do Prêmio ODM Brasil  

(NÃO ASSINADO)

Nesta quinta-feira, 27 de agosto, diversas autoridades e lideranças da sociedade civil e do setor privado estarão reunidas 
em Fortaleza (CE), durante o Seminário Estadual da 3ª edição do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
Brasil (Prêmio ODM Brasil). O encontro, que será realizado no Auditório Valdir Diogo, da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará - FIEC (Avenida Barão de Studart, 1980 – piso térreo), a partir das 9h, conta com o apoio do Banco do 
Nordeste.

O Prêmio ODM Brasil é uma iniciativa do Governo Federal, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República, 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Movimento Nacional pela Cidadania e 
Solidariedade para estimular as iniciativas de prefeituras, empresas e organizações da sociedade civil que contribuem 
para o cumprimento dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (Acabar com a extrema pobreza e a fome; 
Educação básica de qualidade para todos; Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; Reduzir a 
mortalidade infantil; Melhorar a saúde das gestantes; Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; Garantir a 
sustentabilidade ambiental; Estabelecer parcerias para o desenvolvimento).

A coordenação técnica do Prêmio é de responsabilidade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da 
      Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). A premiação será realizada em abril de 2010 juntamente com o       

lançamento do 4º Relatório Brasileiro de Objetivos do Milênio.

Microcrédito 
O Banco do Nordeste tem forte atuação nas microfinanças, área considerada essencial para o alcance das Metas do 
Milênio, especialmente a de reduzir pela metade a pobreza absoluta até 2015.

Segundo o “Estudo do Perfil Sócio-Econômico dos Clientes do Crediamigo do BNB”, elaborado pelo chefe do Centro de
Políticas Sociais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), professor Marcelo Neri,
mais da metade (60,8%) dos clientes do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado do Banco do Nordeste, 
Crediamigo, saíram da linha da pobreza e deixaram para trás sua condição de miserabilidade.

De acordo com o gerente do Ambiente de Responsabilidade Sociambiental do BNB, Danilo Lopes, o Banco se sente 
muito à vontade para apoiar o Seminário, pois sua missão encontra-se em perfeita sintonia com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Miênio. "Promover ações com vistas ao desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, onde 
ainda persistem índices negativos relacionados à pobreza, educação e saúde, certamente representa uma relevante forma 
de contribuição para o alcance das Metas do Milênio", afirma Danilo.


