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Senhores delegados, ilustres senhoras e senhores 
 

Estou muito contente  em recebê-los aqui em São Paulo 
para a nossa reunão de consulta da América Latina e Caribe. 

Permitam-me, antes de tudo, expressar minha profunda 
estima e gratidão para com os governos do Brasil e de 
Trinidad & Tobago por sediarem esta reunião e, em nome de 
todos nós aqui presentes, agradecer à UNAIDS e ao governo 
brasileiro pelo incansável apoio que fez este encontro tornar-
se realidade.” 

 
Eu também gostaria de agradecer a todos vocês por 

comparecerem aqui hoje, vindos de lugares distantes, apesar 
do cronograma estreito a que estamos submetidos. 

Isso demonstra nosso comprometimento para garantir 
que avancemos e unamos forças na redução do sofrimento 
humano e da profunda pobreza causada pelo HIV/AIDS, pela 
Tuberculose e pela Malária. 

 
O alarmante impacto dessas três doenças está 

ameaçando a estrutura humana, social e econômica de 
muitos países ao redor do mundo. 

Tomadas juntas, AIDS, Tuberculose e Malária causam 
25% de todas as mortes. 3 milhões de pessoas morreram de 
AIDS no ano de 2000. No total, 22 milhões morreram desde o 
começo da epidemia. 

 
A Tuberculose foi responsável por 1,7 milhões de mortes 

em 2000. No mesmo ano, a Malária matou mais de 1 milhão 
de pessoas, na maioria crianças africanas. 

 
As pessoas que mais sofrem com essas doenças fatais 

são os pobres. Eles não têm os meios para adquirir 
medicamentos nem a informação para transformar em 
prevenção. Continentes inteiros estão ameaçados pela 
devastação se não agirmos agora. 
 
 O Fundo Global para combater a AIDS a Tuberculose e a 
Malária é uma resposta para enfrentar essa ameaça mundial. 



É também uma resposta para as muitas solicitações feitas 
por líderes de países em desenvolvimento por um aumento 
significativo nos recursos para combater este desafio sem 
precedentes imposto pela AIDS, pela Tuberculose e pela 
Malária. 
  
 Deixem-me brevemente recordar os eventos que levaram 
ao estabelecimento do Fundo. Na reunião da Cúpula do G8 
realizada em Okinawa, no ano passado, líderes endossaram 
os Alvos Internacionais de Desenvolvimento para HIV/AIDS, 
Tuberculose e Malária 
  
 Seguindo isso, as declarações e compromissos 
financeiros emitidos na Seção Especial da Assembléia Geral 
da ONU para o HIV/AIDS ocorrida em junho deste ano 
aumentou o senso de urgência. Isso levou ao lançamento 
oficial do Fundo Global na reunião da Cúpula do G8 em 
Genova pouco depois. 
  
 Esses eventos chave mostram claramente o alto nível do 
apoio político dado ao estabelecimento do Fundo. 
 
 Estou feliz em informar-lhes que desde a reunião de 
Genova em Julho nós obtivemos um grande progresso: O  
Fundo recebeu doações de organizações públicas e privadas 
que chegam a US$ 1,4 bilhões. 
 
 Um Grupo Transitório de Trabalho, o TWG foi 
estabelecido. O Grupo Transitório reflete o espírito do Fundo 
muito bem: é uma verdadeira parceria global, pública-privada 
incluindo representantes de mais de 40 países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, agências da ONU o Banco Mundial, o 
setor privado, fundações e ONG’s.  
 
 Na nossa primeira reunião do Grupo Transitório, em 
Outubro, em Bruxelas, nós colocamos as fundações do 
Fundo e tomamos as decisões finais em seu nome, propósito 
e abrangência. Nós também definimos os princípios básicos 
que guiarão as operações futuras do Fundo. Nós ainda 
falaremos sobre isso mais tarde no decorrer desta manhã. 

 



Mas isso é apenas o começo. Para ter o Fundo de pé e 
funcionando até o fim deste ano,  muito trabalho ainda 
precisa ser feito e muitas perguntas chave a respeito do 
futuro funcionamento do Fundo precisam ser respondidas. 

Tudo isso tem que ser feito dentro de prazos específicos, 
os quais devemos respeitar para obter sucesso. 

Devemos mostrar que faremos tudo o que for necessário 
para mudar da visão a realidade. 
  
 Nós nos reunimos aqui para ouvir o ponto de vista dos 
paises. 
 Nós queremos saber de vocês quais abordagens 
funcionaram, quais não funcionaram e ,se for este o caso, 
por quê. 
 Nós queremos uma tempestade de novas idéias. 
 Nós queremos criar as mais eficientes estratégias, que 
farão o Fundo operar de maneira que seus recursos possam 
atender às prioridades e necessidades de seus respectivos 
países e comunidades. 
  
 Este é um desafio único para todos nós: para vocês, 
delegações de países que poderão vir a receber recursos e 
para nós do Grupo Transitório de Trabalho. Nossa tarefa é 
escutar vocês e aprender com sua experiência com objetivo 
de evitar a duplicidade de ações e a ineficiência. 
 
 O futuro sucesso do Fundo dependerá das consultas em 
nível regional.  
 Então, durante a semana passada e a próxima semana 
uma série de reuniões aconteceram e acontecerão em 
diferentes regiões incluindo a América Latina, Ásia, África e 
Rússia. 
 Já foram realizadas reuniões de consulta com a 
sociedade civil e com a academia. 
  
 Os resultados dessas reuniões será uma grande 
contribuição para nossa segunda reunião do Grupo 
Transitório de Trabalho que acontecerá na próxima semana 
em Bruxelas.  

 
Esta será uma reunião importante e desafiadora pois será 

necessário tomar decisões em questões muito diferentes: em 



assuntos fiduciarios, legais, em assuntos de gestão, nos 
processos nacionais de implementaçãs, em relação às 
responsabilidades, às revisões técnicas assim como em 
recomendações e critérios de eligibilidade. 

 
Como foi dito anteriormente, os processos em cada país 

constituem o coração do novoFundo 
Para estabelece-los nos necessitaremos da união das 

experiências de todos os parceiros. Será necessário uma 
reflexão estratégica em uma gama ampla de assuntos. 

 
Nos necessitamos estabelecer que países são elegíveis 

para a apresentação de propostas e para que propostas eles 
são elegíveis. 

 
Nós precisamos estabelecer como as propostas serão 

avaliadas, por quem, e quais os parâmetros a serem 
utilizados no julgamento.  

 
Nós teremos que descobrir como o Fundo poderá a 

expandir a cobertura das atividades de prevenção, de 
assitência e de tratamento para o HIV/AIDS, a tuberculose e a 
malária - com um uma boa ponderação entre as três doenças 
e a escolha das intervenções. 

 
Nós teremos que encontrar meios para utilizar os 

recursos do Fundo como um incentivo aos países para que 
eles multipliquem metodologias inovadoras, construindo 
parcerias sólidas que capitalizem as vantagens das 
instituições governamentais, da sociedade civil, das 
organizações não governamentais e dos doadores de 
recursos para a construção de novos caminhos. 

Em particular, nós gostaríamos de expandir o papel das 
ONGs para que as mesmas sigam realizando o que de melhor 
elas sabem fazer, ou seja, o contato direto com as pessoas, 
com suas famílias e com a comunidade. Os governos 
necessitam esta capacidade para atingir, com suas ações, as 
pessoas aonde elas se encontram. 

Neste contexto eu gostaria de mencionar o exemplo de 
Uganda. Nos últimos anos, a Uganda conseguiu reduzir a 
prevalência do HIV, substancialmente, através de parcerias 



fortes e inovadoras envolvendo os governos, as ONGs e o 
setor privado. 

 
Finalmente, nos precisamos garantir que o Fundo não 

crie uma carga ainda maior aos países. 
Em todas as novas iniciativas internacionais há o risco de 

impor aos países  esforços excessivos. 
Os países devem demonstrar estratégias adequadas para 

lidar com suas prioridades em saúde e se responsabilizar 
pelos resultados. Devemos, entretanto, evitar que o fundo 
represente mais um peso administrativo a ministérios 
sobrecarregados e pobres em recursos humanos. 

 
Esperamos que, até o final do ano, no último encontro do 

Grupo Transitório de Trabalho, em dezembro, tenhamos 
respostas claras a todas estas questões. 
Só estas respostas poderão assegurar que os compromissos 
financeiros e as doações feitas até o momento, serão 
transformadas em recursos reais e sustentados para o 
Fundo, na certeza de que estes recursos serão adicionais e 
não utilizados na oferta regular de assistência 

 
Portanto, utilizemos estes dois dias para preparar o 

terreno e concentrar a informação necessária para 
futuramente guiar as tomadas de decisão neste processo. 

 
Pontos de vista diferentes em alguns tópicos podem 

ocorrer durante nossa discussão e, algumas vezes, será 
difícil chegar ao consenso. Não devemos entretanto 
esquecer jamais que perseguimos todos um mesmo objetivo: 
a luta contra as doenças da pobreza. Doenças que seguem 
penalizando nossas comunidades e que matam tantos de 
nossos irmãos e irmãs.  

 
Eu gostaria de finalizar com um provérbio Brasileiro que 

diz:  
- Quando sonhamos sozinhos, é somente um sonho. 

Quando sonhamos juntos, não é mais um sonho, mas o 
começo de uma realidade.  

Vamos juntos fazer do nosso sonho de um mundo livre 
destas doenças se tornar realidade. 

Muito obrigada 


