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NOTA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 

VALERIE AMOS, CHEFE HUMANITÁRIA DA ONU, VISITA O BRASIL 
 
 
QUEM: Valerie Amos, Subsecretária-Geral da ONU para Assunto Humanitários 
QUE:   Missão ao Brasil 
QUANDO:  5 e 6 de março de 2013 
ONDE:  Brasília 
 
 
No dia 5 de março, a Subsecretária-Geral da ONU para Assuntos Humanitários irá 
presidir o evento “Ação Humanitária Global 2013” que se dará no Palácio Itamaraty. 
O evento de alto nível tem como objetivo principal passar uma mensagem de apoio 
aos processos globais de Apelos Internacionais de Ajuda (CAP, em sua sigla em 
inglês). Em 2013, as Agências das Nações Unidas e outros organismos humanitários 
buscam conseguir cerca de 10,5 bilhões de dólares para assistir cerca de 57 milhões 
de pessoas em 24 países que sofrem com crises ou emergências.   
 
A Subsecretária-Geral também dará uma coletiva de imprensa no próprio Palácio do 
Itamaraty ao fim do evento. 
 
Em sua missão de dois dias na capital do Brasil, a representante da ONU também 
terá encontros com alguns Ministros de Estado, entre eles o Ministro das Relações 
Exteriores Antonio Patriota, o Ministro da Saúde Alexandre Padilha e o Ministro da 
Defesa Celso Amorim. Nestas reuniões ocorrerão diálogos sobre temas que buscam 
uma maior participação do Brasil no cenário de ajuda humanitária internacional. 
Também foram marcados alguns encontros com representantes da comunidade 
humanitária para mobilizar esforços mútuos de melhoria do sistema global de 
coordenação humanitária. 
 
Durante a sua primeira visita a Brasília como alta oficial das Nações Unidas em 
2012, a Sra. Amos já comentava positivamente sobre a significativa contribuição do 
país tanto na região como em outras partes do mundo. O Brasil atualmente preside o 
Diálogo de Parceria Humanitária, um fórum de políticas de ajuda onde vários países 
doadores discutem o futuro da assistência humanitária internacional. 
 
 


