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A Representação da OPAS/OMS no Brasil apresenta uma página especial sobre o tema de Saúde na

TOOLKIT da OPAS/OMS para a RIO+20

A área de Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental (SDE) da OPAS/OMS criou uma
“caixa de ferramentas” chamada de Toolkit de Desenvolvimento Sustentável e Saúde da
OPAS/OMS para a Conferência Mundial de RIO + 20. O site, disponível em português, inglês e
espanhol, foi concebido para fortalecer a capacidade dos tomadores de decisão, gestores do
programa, políticos, doadores e outros para planejar, implementar, avaliar, promover e expandir
os programas de Saúde e Desenvolvimento Sustentável e defender mudanças na política
nacional e da prestação de serviços.
Esse Toolkit contém um conjunto estratégico de ferramentas e recursos selecionados para
obter informações de qualidade e responder algumas questões sobre a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio +20, tais como participar dos
debates e como discutir os temas da Conferência.
Clique no link para conhecer mais o Toolkit
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Site da OMS

A Organização Mundial da Saúde apresenta uma série de documentos sobre Saúde na
Economia Verde e sobre os impactos esperados na saúde resultantes de políticas para reduzir
os efeitos da mudança climática na habitação, transportes, energia doméstica e no setor saúde
em países em desenvolvimento.
Clique no link para acessar a página da OMS

A caminho da Rio+20: Importância da equidade e da saúde para assegurar o
desenvolvimento sustentável
A poucos dias do início da Conferência Mundial Rio+20, a Diretora da Organização Pan
Americana da Saúde, Dra. Mirta Roses, fez um chamado aos governos, academia e grupos da
sociedade para destacarem em todos os debates a importância da equidade e dos sistemas
de saúde na redução das desigualdades e o desenvolvimento humano integral.
Entre os dias 14 até 21 de junho a OPS/OMS estará acompanhando e realizando uma série de
eventos no Rio de Janeiro com o objetivo de enfatizar o tema de saúde como um elemento
chave para assegurar o desenvolvimento sustentável.
Para acompanhar os acontecimentos acesse os links:
http://www.facebook.com/PAHO.Rio20
http://twitter.com/ToolkitDS
http://new.paho.org/tierra&nbsp;
http://www.paho.org
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Acesse os links e saiba mais sobre a Rio +20

Governo Brasileiro
Ministério do Meio Ambiente

Site oficial do Governo Brasileiro para a Rio+20

Ministério da Saúde
Blog da Saúde

FIOCRUZ

RADIS

Documentos FIOCRUZ – Saúde na Rio+20
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Sistema ONU
Site oficial da ONU para a Conferência Rio+20 em português

Centro de Informação das Nações Unidas – Rio de Janeiro

CEPAL - La Sostenibilidad del Desarrollo a 20 Años de la Cumbre para la Tierra: Avances,
brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe

Organizações Não Governamentais, Movimentos Sociais e Instituições Acadêmicas no
Brasil
Cúpula dos Povos Rio+20
Radar Rio +20
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