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EDITORIAL 
 
A INTERFACEHS – Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

em sua segunda edição de 2012, publica artigos e resenha relativos à 
Conferência Rio+20, com temas de interesse da comunidade científica e 
sociedade brasileira. Além disso, conta-se com artigos relevantes na área de 
Gestão em Saúde e Meio Ambiente. 

Neste fascículo, contamos com colaboração relevante do Conselheiro do 
Conselho Superior de Meio Ambiente da FIESP e diretor de energia do 
Departamento de Infraestrutura da FIESP - Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo, com o artigo do Décio Michellis, sobre o estudo prospectivo de 
natureza qualitativa sobre a Rio+20 e seus aspectos relacionados a crise 
econômica, geopolítica do meio ambiente, energia sustentável, 
responsabilidade intergeracional e salvaguardas na formulação de políticas 
públicas. Remete-nos a uma reflexão sobre o futuro que queremos, 
mencionando que exige racionalidade no processo de desenvolvimento 
sustentável. 

A Conselheira do Conselho Superior de Meio Ambiente da FIESP e 
consultora da United Nations Foundation e Organização das Nações Unidas 
(ONU), Dra. Flavia Witkowski Frangetto, com seu artigo “O espírito Rio +20: 
Humanidade, uma evolução do espírito Rio-92 do Desenvolvimento 
Sustentável”, relatou sobre o evento paralelo realizado pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, a Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro e a Fundação Roberto Marinho, no Forte de Copacabana, entre 
os dias 11 e 22 de junho de 2012, que influenciou positivamente o processo de 
desenvolvimento sustentável, onde foi possível encontrar a sintonia entre a arte 
e o conhecimento, a cultura e os idiomas, o homem e a natureza em equilíbrio. 

O artigo do Diretor Científico da Sociedade Brasileira de Direito Internacional 
do Meio Ambiente – SBDIMA, Doutor e Professor Fernando Rei, marca 
importante contribuição com análise pessoal, de opinião, sendo uma das 
colocações, dentre várias, que a maior contribuição da Rio+20 foi deixar 
patente e manifesto que para avançar em direção ao desenvolvimento 
sustentável é fundamental a inserção de uma ampla participação pública na 
tomada de decisões. 

A resenha desta edição é apresentada pelo docente pesquisador do Centro 
Universitário SENAC, MSc. Renato Arnaldo Tagnin, trazendo informações e 
reflexões relevantes sobre A cúpula dos povos na Rio+20: suas demandas e 
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propostas.  
O debate sobre o profissional em gestão em saúde e meio ambiente, é 

apresentado pelos autores Alice Itani, Fernando Rei, Alcir Vilela Junior e Ericka 
Itokazu, evidenciando a experiência de um programa de formação em Gestão 
em Saúde e Meio Ambiente desenvolvido no período entre 2004 e 2010. Os 
autores consideraram que o desafio da experiência de formação foi acolher 
profissionais e formar gestores nessa perspectiva, estendendo que, a ousadia 
de sobrepor programas de ensino profissional é se envolver com os desafios. 

A Seção Tradução é destacada sobre a Promoção da responsabilidade 
social empresarial para uma economia verde e empregos inovadores, 
traduzindo o artigo intitulado Promoting the corporate social responsibility for 
agreen economy dos autores Oana Pop, George Christopher Dina e Catalin 
Martin, publicado em 2011, no volume 15 do Procedia Social and Behavioral 
Sciences da Editora Elsevier. 

As contribuições da Seção InterfacEHS são destacadas com os artigos da 
engenheira e consultora Juliana Eiko Nascimento sobre a proposição de um 
método capaz de avaliar, em termos monetários, um processo produtivo em 
suas dimensões ambientais, sociais e econômicas; e, dos alunos do curso de 
Pós-Graduação em Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho e Responsabilidade Social do 
SENAC, Marcio Roberto da Costa, Claudia Toledo Giovannetti, Claudio Souza 
Campos e Rafael Mateus Barreto sobre a proposta de inclusão da NR 5 (CIPA) 
no Sistema de Gestão Integrada. 

 
 
Boa leitura! 
Emília Satoshi Miyamaru Seo 
 
 


