Press statement
SECRETÁRIO GERAL DA ONU RENOVA MANDATO DE
PETER PIOT COMO DIRETOR MUNDIAL DO UNAIDS
Genebra, 25 de Janeiro – O Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, renovou o
mandato do Dr. Peter Piot como diretor executivo do Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) e Subsecretário Geral das Nações Unidas
por mais quatro anos. “Estou muito contente por Dr. Piot continuar a liderar a
resposta das Nações Unidas ao HIV/aids pelos próximos quatro anos,” afirmou Kofi
Annan. “Este é um momento crucial em nossa luta contra a epidemia e em nosso
trabalho de mobilizar o mundo contra essa ameaça tão peculiar ao desenvolvimento
à segurança humana".
Sob a liderança do Dr. Piot, o UNAIDS tornou-se o defensor máximo da ação
mundial contra a aids. Essa ação reuniu dez organizações do Sistema das Nações
Unidas em torno de uma agenda comum sobre aids, antecipando a própria reforma
da ONU.
“Sinto-me muito satisfeito e honrado com a oportunidade de servir ao UNAIDS por
mais quatro anos," afirmou Dr. Piot. "Nos últimos anos, fizemos grande progresso na
resposta global à aids. Ao entrarmos numa nova era de implementação, devemos
concentrar nossos esforços em traduzir os compromissos dos anos recentes em
prevenção, assistência e apoio melhorados para as pessoas que necessitam".
"Damos as boas-vindas à recondução do Dr. Piot's ao posto de diretor executivo do
UNAIDS", declarou Antonio Maria Costa, diretor executivo do Escritório das Nações
Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) e presidente mundial do Comitê das
Organizações Copatrocinadoras do UNAIDS. "A liderança do Dr. Piot tem
contribuído para derrubar as principais barreiras em torno da aids e dado nova
forma à mobilização de recursos para uma resposta efetiva à aids. Esperamos
entusiasticamente continuar a trabalhar com ele nos próximos quatro anos,
enfrentando os desafios da pandemia de aids".
"Estou muito satisfeita com a notícia da renomeação do Dr. Peter Piot como diretor
executivo do UNAIDS. Isso acontece em um período crucial na luta contra a
pandemia: o mundo está aumentando seus esforços em um ritmo extraordinário.
Mais do que nunca, a forte liderança do Dr. Piot é bem-vinda e necessária, declarou
Aileen Carroll, ministra de Cooperação Internacional do Canadá. O Canadá é o atual
presidente do comitê de coordenação de programas do UNAIDS (UNAIDS
Programme Coordinating Board).
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Para mais informações, favor contatar Dominique De Santis, UNAIDS, Genebra, tel. +41 22
791 4509, desantisd@unaids.org. Para saber mais sobre o UNAIDS, visite www.unaids.org.

