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MUITO BOM DIA! Saúdo com muito respeito e carinho a mesa de honra,
doutora Carissa Etienne, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana;
doutora Isabella Danel, Diretora Adjunta e Secretária do Conselho Diretor.
Excelentíssimos ministros, ministras, delegados dos países-membros deste
quinquagésimo quarto Conselho Diretor da OPAS e sexagésimo sétimo Comitê Regional
da Organização Mundial da Saúde para as Américas.
Como salvadorenha, sinto-me honrada de presidir este Conselho.
Estendo minha saudação à doutora María Isabel Rodríguez, uma salvadorenha
extraordinária, ex-Ministra da Saúde, que está presente nesta sessão e será
homenageada no marco da reunião deste Conselho.
Como todos sabemos, um dos objetivos estratégicos de nossos países das
Américas é alcançar o Acesso Universal à Saúde e a Cobertura Universal de Saúde. Cada
um dos nossos países está construindo seu próprio caminho, de acordo com suas
realidades e possibilidades, para conquistar esta aspiração grandiosa com o apoio
decidido e inestimável da Organização Pan-Americana da Saúde.
Com poucas horas de diferença da instauração deste Conselho, foram adotados
em Nova York os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que destacam as
alianças para o desenvolvimento, onde a saúde desempenha um papel fundamental
para o bem-estar de nossos povos.
Este é um momento histórico para reafirmarmos nossa convicção da necessidade
de unir nossas nações para continuarmos diminuindo as desigualdades injustas que
ainda prevalecem em nossa Região.
Para finalizar, exorto os Estados Membros a trabalharem em um ambiente de
cordialidade e compromisso na busca pelo consenso para realizarmos com êxito esta
sessão.
Muito obrigada.
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