
 
 

30ª CONFERÊNCIA SANITÁRIA PAN-AMERICANA 
74ª SESSÃO DO COMITÊ REGIONAL DA OMS PARA AS AMÉRICAS 

Washington, D.C., EUA, 26 a 30 de setembro de 2022 

 
 CSP30/DIV/6 

Original: inglês 

DISCURSO DE ACEITAÇÃO DO DIRETOR ELEITO 
DA REPARTIÇÃO SANITÁRIA PAN-AMERICANA 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr. 



CSP30/DIV/6 
 
 

2 
 

DISCURSO DE ACEITAÇÃO DO DIRETOR ELEITO 
DA REPARTIÇÃO SANITÁRIA PAN-AMERICANA 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr. 

28 de setembro de 2022 
Washington, D.C. 

30ª Conferência Sanitária Pan-Americana 
74ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 

 Obrigado. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 Em primeiro lugar, quero também agradecer a todos os países da Região. 

Quero agradecer a todos os países que apresentaram candidatos. Quero agradecer ao 
Panamá, ao Haiti, ao México, à Colômbia e ao Uruguai. Acho que esta é uma demonstração clara 
de como os países amam esta Organização e respeitam esta Organização. Pela primeira vez em 
nossa história, tivemos cinco candidatos (seis candidatos no início) e isso é uma clara 
demonstração do grande interesse que os países têm em fortalecer esta Organização. Estou muito 
orgulhoso e muito feliz. 

 Sou um sanitarista e quero agradecer não apenas aos países que me apoiaram e votaram 
em mim, mas a todos os países desta Região. Trabalhamos junto com vocês. Não é fácil seguir a 
liderança da Dr. Etienne, mas acredito que usaremos o mesmo compromisso para fortalecer a 
saúde e fortalecer a qualidade de vida em nossa Região – trabalhamos juntos. 

 Estou muito orgulhoso. Acredito que para qualquer sanitarista em nossa região ocupar o 
cargo de Diretor de uma Organização de 120 anos que tem tanto respeito por seus países é uma 
honra. Meu compromisso é continuar defendendo os valores desta Organização: solidariedade – o 
esforço para que todos os países trabalhem de maneira coordenada para que possam melhorar a 
qualidade de vida e a saúde em nossa Região. Também gostaria de agradecer ao meu país pelo 
apoio – e ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está aqui, e ao embaixador Otávio Brandelli, 
pelo apoio que recebi. Gostaria também de agradecer a tantas pessoas que, de vários países da 
Região, me enviaram felicitações e perguntaram como poderiam oferecer apoio – e eram todos 
sanitaristas. Entendo, como eles, que a situação atual é, de fato, muito desafiadora para cada um 
dos países. Também será um desafio para a Organização, nos próximos cinco anos, implementar 
todas as lições que aprendemos durante a pandemia para fortalecer cada país, levando em conta 
os interesses e as prioridades específicas dos países da Região. Mas tenho certeza de que, com o 
apoio de todos vocês, vamos trabalhar de forma muito coordenada para conseguir isso. 

 Muitíssimo obrigado novamente, e viva a Organização Pan-Americana da Saúde! 
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