Páginas na Internet
www.cohabnet.org

www.idrc.ca/ecohealth
Abordagens de Ecossistema para a Saúde Humana
(Ecosystem Approaches to Human Health) é um programa do Centro Canadense de Pesquisa e Desenvolvimento
Internacional (Canada´s International Development
Research Center). Destina-se a apoiar pesquisas e projetos que enfocam as relações entre os ecossistemas e as
principais doenças humanas. A página apresenta textos
sobre a abordagem ecosaúde, resultados de projetos apoiados pelo programa e estudos de caso realizados em vários
países do Terceiro Mundo.

A Cohab Initiative é um programa internacional criado
para oferecer conhecimento sobre questões políticas que
relacionam biodiversidade, saúde humana e bem-estar. A
iniciativa visa estabelecer uma articulação internacional e
multidisciplinar para apoiar atividades de conservação da
biodiversidade e promoção da saúde. Opera por meio de
parcerias e redes com representantes governamentais,
agências de cooperação, institutos acadêmicos, ONGs,
comunidades indígenas e setor privado. Na página, encontram-se informações sobre a Cohab: suas metas, objetivos e atividades.

www.fiocruz.br
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão vinculado ao
Ministério da Saúde, tem por objetivo promover a saúde
e o desenvolvimento social, além de gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico específico na área.
Em sua página na internet, o usuário pode conhecer a
história da organização e obter informações sobre seus
programas institucionais e suas linhas de pesquisa. A página disponibiliza também um rico acervo bibliográfico,
arquivos de notícias, bibliotecas virtuais, periódicos, boletins e publicações.

www.cnmp.org.br
O Centro Nordestino de Medicina Popular desenvolve há
20 anos trabalhos de educação popular na área de saúde,
por meio da defesa dos direitos à alimentação, educação e
trabalho. Em sua página eletrônica, o usuário tem a oportunidade de conhecer as linhas de trabalho da organização, assim como publicações, documentos e links de sites
relacionados com o tema da saúde. Também poderá ter
acesso à versão eletrônica do boletim De Volta às Raízes,
que orienta sobre plantas medicinais e alimentação saudável. A cada mês, a publicação escolhe uma planta medicinal que recebe destaque e análise.
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www.pastoraldacrianca.org.br
A Pastoral da Criança é uma organização comunitária
ecumênica, de atuação nacional e internacional. Seu
objetivo é o desenvolvimento integral das crianças,
desde a concepção até os seis anos de idade, em seu
contexto familiar e comunitário, a partir de ações preventivas e que fortaleçam o tecido social e a integração
entre as famílias e a comunidade. A página oferece informações sobre a missão institucional, os projetos, a
metodologia de trabalho e os resultados. Também disponibiliza publicações, boletins e material para uso em
rádio.

www.rap-al.org
A Rede de Ação em Praguicidas e suas Alternativas na
América Latina (RAP-AL) é composta por organizações,
instituições, associações e indivíduos que se opõem ao
uso massivo e indiscriminado de agrotóxicos. Com o intuito de divulgar e promover propostas para a redução do
uso desses produtos, a rede mantém na internet bases de
dados (em espanhol e inglês) sobre agrotóxicos e regulamentações nacionais de 17 países da América Latina e na
América do Norte. Os usuários podem baixar e editar as
informações que acharem interessantes e desse modo criar folhetos impressos e personalizados, segundo seus próprios critérios. A página oferece ainda informações sobre
sintomas de envenenamento e um guia preventivo para a
exposição de agrotóxicos, além de material sobre transgênicos, campanhas e notícias.
Além disso, a rede disponibiliza uma base de dados em
espanhol sobre agrotóxicos, assim como a revista Enlace e
vídeos institucionais. Mantém também uma ação permanente de promoção de alternativas ecológicas e feiras de
intercâmbio de sementes autóctones, que ganham cada
vez mais espaços.

