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One World One Health seleciona primeiros projetos 

Pesquisadores receberão incentivo para desenvolver estudos nas áreas de saúde, produção  

de alimentos e meio ambiente. 

São Paulo, 09 de junho de 2008: organização não governamental WCS - Wildlife Conservation 

Society com sede nos Estados Unidos e escritório no Brasil, divulga hoje a relação dos projetos 

que receberão apoio financeiro durante o primeiro ano de implantação do fundo One World One 

Health (OWOH). A iniciativa lançada no Brasil em outubro de 2007, busca estimular pesquisas que 

permitam aprimorar a saúde dos humanos por meio do impacto em todo o ambiente. 

A organização conta com um fundo de aproximadamente de R$1,5milhão, valor doado pela Cargill, 

empresa fornecedora internacional de produtos e serviços alimentícios, agrícolas e de 

gerenciamento de risco,  para apoiar pesquisas realizadas no Brasil pelos próximos três anos. 

Cinco propostas, foram selecionadas em 2008 por um comitê multidisciplinar, formado por 

representantes de ministérios, universidades, associações e empresas financiadoras, além de 

pesquisadores da WCS no Brasil e no exterior, e receberão financiamento de R$50 mil. Os projetos 

selecionados devem publicar trabalhos e relatórios técnicos que possam ser distribuídos a 

organizações locais, órgãos governamentais, autoridades responsáveis por vida selvagem, 

bibliotecas de universidades entre outras entidades de interesse 

De acordo com a Coordenadora do Fundo no Brasil, Dra. Flávia Miranda, “Com essa verba, a WCS 

pretende apoiar as dedicadas equipes e organizações brasileiras que se interessam em incorporar 

essa abordagem integrada. A iniciativa divulgará os trabalhos em âmbito  local, regional e 

nacional.” 



Projetos Aprovados  

Os projetos aprovados pelo edital OWOH Brasil Fund deste ano foram: 

1. Inter-relações capivaras/ectoparasitos e a possibilidade de transmissão da febre maculosa 

Brasileira e outras riquetsioses na área turística da Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. 

(Kátia Torres) 

2. Avaliação do risco de transmissão (spillover) de parasitas entre carnívoros domésticos e 

selvagens (Ordem Carnívora) no Pantanal, MS. (Fabiana Rocha) 

3. Monitoração e Promoção da Saúde Ambiental em Comunidades Pesqueiras Tradicionais 

do Litoral do Paraná. (Paulo Rogério Mangini) 

4. Monitoramento de influenza aviária e doença de newcastle na região amazônica Brasileira. 

(Luiz Durigon) 

5. Monitoramento de aves migratórias e suas relações com aves silvestres e a avicultura,  

com foco na prevenção de gripe aviária. (Virginia Petry) 

Um Mundo, uma saúde 

O Simpósio Internacional “Um mundo, uma saúde”, realizado em outubro de 2007 em Brasília, foi 

uma oportunidade única para a troca de experiências e informações sobre a questão, bem como 

para traçar linhas de ação entre os centros de pesquisa, organizações não governamentais, o 

governo, a indústria de alimentos e, eventualmente, viabilizar mecanismos de financiamento para 

essa abordagem multidisciplinar que compreende assuntos relacionadas a saúde, produção de 

alimentos e meio ambiente. O Brasil foi o quarto país a sediar o evento, que teve edições 

anteriores nas cidades de Nova York, Pequim e Bangkok. Mais informações estão disponíveis no 

site www.oneworldoneheath. 

Wildlife Conservation Society (WCS) 

Criada em 1895, com sede no Zoológico do Bronx, em Nova York (EUA), a Wildlife Conservation 

Society (WCS - http://www.wcs.org) visa preservar a vida silvestre e áreas naturais no mundo todo. 

Seus instrumentos são a pesquisa científica, a conservação internacional, a educação e o manejo 

do maior sistema de áreas naturais urbanas do planeta. Por meio deles, a organização busca 

modificar as atitudes das pessoas frente à natureza, fazendo-as perceber que é possível a 

interação sustentável tanto numa escala local quanto global. Suas ações atingem milhões de 

pessoas, em mais de 50 países.   



No Brasil, a WCS atua desde o início da década de 1970. A WCS do Brasil conta com um escritório 

no Rio de Janeiro e está envolvida em projetos de conservação no Pantanal e na Amazônia, 

incluindo as Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Amanã e Piagaçu-Purus. 

Cargill  

A Cargill é fornecedora internacional de produtos e serviços alimentícios, agrícolas e de 

gerenciamento de risco.  Com 158 mil funcionários em 66 países, a empresa tem o compromisso 

de usar seus conhecimentos e experiência para colaborar com seus clientes para ajudá-los a 

terem sucesso. Para mais informações, visite www.cargill.com. 

No Brasil há 43 anos, a Cargill tem sua origem no campo, a partir das atividades agrícolas, e hoje 

constitui uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a 

empresa está presente em 18 Estados brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios, 

em aproximadamente 180 municípios brasileiros e mais de 4 mil funcionários. 

 


