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RC69 e-JORNAL

Bem-vindos a uma semana de reflexão, celebração e esperança por
uma África mais saudável

http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalPortugueseNewsletter/qb7ngbi3gj4y48iiujdam4?a=6&p=55491518&t=30776184


 
É com grande prazer que lhes dou as boas-vindas a Brazzaville, a cidade que tem sido a minha casa nos
últimos 15 anos e que conta com mais de 500 funcionários da OMS. O Comité Regional oferece-nos uma
oportunidade anual de refletir sobre os progressos, desafios e prioridades da saúde pública nos nossos 47
países.
 
Esta reunião tem lugar num contexto específico de saúde pública global e regional, com desenvolvimentos
encorajadores em três áreas principais. A primeira é a cobertura universal de saúde, e estou contente e
encorajada por constatar que, em toda a região, se está a criar uma dinâmica para alcançar os nossos
objetivos.
 
A segunda questão é a segurança sanitária e a proteção das pessoas contra o impacto das emergências
sanitárias, o que constitui um desafio para a região, mas estão a ser feitos bons progressos.
 
E o terceiro é a ação que a OMS está a tomar para melhorar as nossas formas de trabalhar, consolidando
as reformas programáticas e de gestão da Agenda Regional de Transformação. Estamos também a
avançar no Programa Mundial de Transformação da OMS e congratulamo-nos com o fato de este ser
significativamente influenciado pelas mudanças que fizemos na nossa Região Africana.
 
Como região, enfrentámos muitos desafios este ano, entre os quais o surto de Ébola na República
Democrática do Congo. Com o Dr. Tedros, visitei os nossos colegas, que devem ser elogiados pelo seu
empenho no seu trabalho, por vezes em circunstâncias incrivelmente difíceis.

Read More

Começa a 69ª sessão do Comité Regional
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A 69ª sessão do Comité Regional (CR69) para África da Organização Mundial de Saúde (OMS) reúne esta
semana em Brazzaville os ministros da saúde dos 47 países africanos e outros intervenientes importantes
para discutir e aprovar as políticas regionais, atividades e planos financeiros visando melhorar os
resultados da saúde para todos no continente. Durante a sessão, terá também lugar a nomeação do
Diretor Regional da OMS para África.
 
Mais de 600 participantes participam neste evento anual de tomada de decisões da OMS, incluindo o
Diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Ghebreyesus, a Diretora Regional da OMS para África, Dr. Matshidiso
Moeti, altos funcionários do governo e do Ministério da Saúde, representantes das agências da ONU, da
sociedade civil, do mundo académico, do setor privado e das organizações bilaterais e multilaterais, bem
como de outros parceiros de desenvolvimento.
 
 

Read More

Walk the Talk: Delegados do CR69 fazem uma caminhada de 4 km

 
Como parte da campanha Walk the Talk, a OMS organizou uma marcha pela saúde e o bem-estar em
Brazzaville, na véspera do CR69, em parceria com o Governo da República do Congo. A caminhada pela
saúde, realizada no domingo de manhã cedo, atraiu centenas de participantes muito alegres, incluindo o
Primeiro-Ministro do Congo e os membros do Governo, o Diretor-geral da OMS e o Diretor Regional para
África, os delegados do CR69, os representantes e funcionários das agências da ONU e os outros
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parceiros, os funcionários superiores da administração congolesa e as comunidades locais.
 

Read More

OMS promove dietas saudáveis no RC69

 
Em todo o mundo, as culturas e as comunidades são construídas em torno da comida partilhada e as
conversas a volta da mesa de jantar. Este ano, o RC69 está dando continuidade a essa tradição.
 
Adelaide Onyango, Conselheira Nutricional da OMS baseada no Escritório Regional, está determinada a
garantir que os delegados não só comam os alimentos que são bons para eles, mas também tenham
conversas saudáveis sobre as escolhas nutricionais que fazem para si mesmos e as suas famílias.
 
"Queremos lembrar às pessoas que a comida é boa, especialmente se você está ciente do que está
comendo", explica o Dr. Onyango. "Por isso, preparamos algumas Notas de Conversação - uma diferente
para cada dia do CR, que esperamos que os delegados discutam e também lhes ajudem a fazer escolhas
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alimentares bem informadas quando voltarem para casa".

Read More

A herança orgulhosa e a história turbulenta de Brazzaville

 
Os rios têm sido os pontos de encontro das civilizações desde que os humanos caminharam pela terra, e
o poderoso rio Congo - o segundo maior rio da África - tem estaado presente em encontros turbulentos.
 
Foi aqui, em 1880, que duas grandes culturas se encontraram - quando o francês Pierre Savorgnan de
Brazza assinou um tratado de soberania com Ilôo Primeiro, o governante do povo Bantu local, cuja rede
comercial vinha prosperando na área há 2800 anos.
 
O nome Congo teve origem num reino que surgiu no século XIII ou XIV e cuja capital se situava no Norte
da atual Angola. O povo pigmeu Mbuti também vivia na região desde tempos imemoriais.
 
A transição para o domínio colonial francês não foi fácil. A bacia do Congo era território disputado, com o
rei Leopoldo da Bélgica a reivindicar a soberania sobre grandes áreas na margem sul do rio Congo,
incluindo Kinshasa, onde a capital da República Democrática do Congo (RDC) é atualmente situada. De
Outubro de 1880 a Maio de 1882, Brazzaville foi guardado dos belgas pelas tropas de Melamina Camara,
um sargento senegalês do exército colonial francês.

Read More

Contatos importantes durante o CR69

Recepção do Escritório Regional: +242 05 770 02 02 
Odon MUSHOBEKWA, Chefe dos Serviços Administrativos +242 06 508 10 53
Marie Paule RUTABUZWA, Travel Manager +242 06 895 77 10
Enikö Andrea MANKAMPA TOTH, Conferências e Protocolo +242 06 508 10 53
Abdoulaye DOUMBIA, Oficial Regional de Segurança +242 06 508 10 87
Dr. Roland RIZET, Oficial Médico Regional +242 06 660 68 08
Sr. Charlemagne PISSARA, Logística e restauração (RC69) +242 06 603 51 09
Sr. Issaka YODOMA, Logística e hotéis (RC69) +242 06 603 51 19

Transporte
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Os delegados serão transportados dos hotéis recomendados para e do local da reunião todas as manhãs.
Nenhum serviço de transporte está planeado durante os intervalos do almoço; o almoço será servido no
local da reunião.

Inscrições e crachás
Solicita-se aos participantes que se inscrevam online e obtenham o crachá de identificação antes da
abertura da sessão do CR69. Por razões de identificação e segurança, o crachá oficial deve ser usado por
todos os delegados em todos os momentos durante a sessão do CR69 e durante as cerimônias sociais
oficiais. A distribuição dos crachás começará no domingo, 18 de agosto de 2019, no Escritório Regional. O
site de inscrições online é: http://reg.unog.ch/e/RC69  

Hospitais e clínicas
Em caso de uma emergência de saúde, por favor contacte o médico da OMS (Roland Rizet) indicado
acima. No entanto, existem vários hospitais que você pode visitar diretamente:

Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHUB) : +242 22 282 61 49
Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo: + 242 06 654 91 32
Net Care (face SNDE, Avenue du Maréchal-Lyautey) : + 242 05 547 09 11
COGEMO : + 242 06 665 60 46

Gostar (0)

Hotéis recomendados
A lista dos hotéis recomendados encontra-se em anexo ao boletim informativo. É fortemente
recomendável que reserve apenas um hotel nesta lista para sua segurança e para se beneficiar do serviço
de transporte fornecido pelos organizadores.

Gostar (0)

Exposições
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Os delegados são convidados a visitar as várias exposições dentro e fora das tendas na traseira do
edifício do Escritório Regional. Há vários exemplos do trabalho da OMS sobre diversos temas, incluindo a
erradicação da poliomielite, a Agenda de Transformação Regional, a Cobertura Universal de Saúde, as
doenças transmissíveis e não transmissíveis, e a saúde materna e infantil. No interior da tenda do centro
há uma exposição fotográfica que documenta as estratégias bem-sucedidas que a Nigéria adotou para
eliminar a SIDA. No exterior da tenda há uma exposição de fotografias que mostram a OMS em Ação.  

Gostar (0)

Conexão a Internet
Existe uma rede Wi-Fi de acesso aberto chamada RC.69 que está disponível para todos os/as
delegados/as.

Gostar (0)

Intervalos para café e almoço
As bebidas e o almoço da manhã e da tarde serão servidos gratuitamente para todos os/as delegados/as
nas tendas próximas à feira de exposições, de segunda a sexta-feira.

Gostar (0)

Bancos e divisas
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A unidade monetária no Congo é o franco CFA. A taxa de câmbio com o Euro é de 656 CFA e com o dólar
americano é de 589 CFA. Um ATM Ecobank está localizado no corredor que conduz à sala de
conferências nº 2 do Escritório Regional. A máquina aceita cartões Ecobank e Visa de outros bancos e é
acessível 24 horas por dia, sete dias por semana. Outras caixas eletrônicas que operam 24 horas estão
disponíveis na cidade. 

Gostar (0)

World Health Organization - Regional Office for AfricaCité du Djoué, P.O.Box 06 Brazzaville Republic of Congo 
Telephone: +(47 241) 39100 / +(242) 06 508 1114 or + (242) 06 508 1116 Fax: +(47 241) 39503
Email: afrgocom@who.int
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