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PRÊMIO DA OPAS EM ADMINISTRAÇÃO, 1999

O Comitê de Jurados do Prêmio da OPAS de Administração, 1999, reuniu-se em
22 de junho, durante a 124ª Sessão do Comitê Executivo. Após um longo debate, o Comitê
acprdou por unanimidade em outorgar o Prêmio da OPAS em Administração, 1999, à
Dra. Ana Flisser Steinbruch, do México, por seu trabalho para transformar a rede de
laboratórios de saúde pública em seu país, em apoio aos programas prioritários de saúde,
incluindo aspectos de administração, magistério e pesquisa.

O Comitê do Prêmio analisou também o processo de seleção e recomenda diversas
emendas aos procedimentos que poderiam facilitar a sua consideração dos méritos dos
candidatos :

- que cada Estado Membro proponha apenas um candidato por ano, após ter
selecionado o que considere mais qualificado;

- que se prepare um formulário a ser enviado com o anúncio anual do Prêmio e no qual
se solicite informação específica que satisfaça os três critérios indicados nas "Normas"
do Prêmio, a saber, administração, ensino e pesquisa;

- que as bases para a proposta do candidato sejam as suas contribuições ao seu próprio
país ou à Região das Américas;

- que a Secretaria assegure que cada candidato tenha atendido e satisfeito os critérios
das "Normas", antes de submeter a sua candidatura à consideração do Comitê do
Prêmio.
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Após ouvir o Relatório do Comitê de Jurados do Prêmio (ver Anexo), o Comitê
Executivo aprovou a seguinte resolução (CE124.R10):

A 124ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO,

Tendo examinado o relatório do Comitê de Jurados do Prêmio da OPAS para
Administração, 1999 (documento CE124/7, Add. I), e

Tendo presentes as disposições das pautas e procedimentos para conferir o Prêmio da
OPAS para Administração, elaborados pela 18ª Conferência Sanitária Pan-Americana (1970)
e modificados pela 24ª Conferência Sanitária Pan-Americana (1994),

RESOLVE:

1. Tomar nota da decisão do Comitê de Jurados do Prêmio da OPAS para
Administração, 1999, seja conferido à Dra. Ana Flisser Steinbruch, do México, por seu
trabalho para transformar a rede de laboratórios de saúde pública em seu país, em apoio aos
programas prioritários de saúde, incluindo aspectos de administração, magistério e pesquisa.

2. Aprovar as modificações propostas ao regulamento e às normas para adjudicação do
Prêmio e submeter o relatório do Comitê de Jurados do Prêmio da OPAS para Administração,
1999 (documento CE124/7, Add. I) à consideração do 41º Conselho Diretor.

O prêmio será conferido à Dra. Ana Flisser Steinbruch na cerimônia a realizar-se
durante o 41o Conselhor Diretor.

Anexo
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PRÊMIO DA OPAS PARA ADMINISTRAÇÃO, 1999

Relatório do Comitê do Prêmio

O Comitê do Prêmio da OPAS para Administração, 1999, foi constituído por
delegados de Cuba, da Nicarágua e dos Estados Unidos da América.

O Comitê se reuniu em 22 de junho de 1999 e analisou os antecedentes dos candidatos
propostos pelos Estados Membros, a saber:

Nome País

Dr. Thomas Rathwell Canadá
Dr. Rein Lepnurm Canadá
Dra. Olga Lucía Rodríguez Arévalo Colômbia
Dra. María del Carmen Laspina Arellano Equador
Sra. Heidi Deman Guatemala
Sr. Chetram Singh Guiana
Dra. Ida Berenice Molina Aguilera Honduras
Sra. Mayra Isabel Chang Salgado Honduras
Dr. Carlos Alfonzo Bennaton Honduras
Dra. Ana Flisser Steinbruch México
Sra. Rica Delamarre Países Baixos
Sr. Tony Duran Países Baixos
Sr. Vicente Krozendijk Países Baixos
Sr. Ezzard Cilie Países Baixos
Dr. Baltus F. J. Oostburg Suriname
Sra. Bernice Dyer-Regis Trinidad e Tobago
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Após um longo debate, o Comitê acordou por unanimidade em outorgar o Prêmio da
OPAS para Administração, 1999, à Dra. Ana Flisser Steinbruch, do México, por seu trabalho
em transformar a rede de laboratórios de saúde pública do seu país em apoio dos programas
prioritários de saúde, que inclui administração, ensino e pesquisa.

O Comitê do Prêmio analisou também o processo de seleção e recomenda diversas
emendas aos procedimentos que poderiam facilitar a sua consideração dos méritos dos
candidatos :

- que cada Estado Membro proponha apenas um candidato por ano, após ter
selecionado o que considere mais qualificado;

- que se prepare um formulário a ser enviado com o anúncio anual do Prêmio e no qual
se solicite informação específica que satisfaça os três critérios indicados nas "Normas"
do Prêmio, a saber, administração, ensino e pesquisa;

- que as bases para a proposta do candidato sejam as suas contribuições ao seu próprio
país ou à Região das Américas;

- que a Secretaria assegure que cada candidato tenha atendido e satisfeito os critérios
das "Normas", antes de submeter a sua candidatura à consideração do Comitê do
Prêmio.

O Comitê do Prêmio propôs ao Comitê Executivo que adotasse o seguinte:

Projeto de Resolução

A 124a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO ,

Tendo examinado o relatório do Comitê do Prêmio da OPAS para Administração,
1999 (Documento CE124/7, Add. I); e

Tendo presentes as disposições dos Procedimentos e Normas para outorgar o Prêmio
da OPAS para Administração segundo foram aprovados pela 18a. Conferência Sanitária Pan-
Americana (1970), e modificadas pela 24a Conferência Sanitária Pan-Americana (1994),
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RESOLVE

1. Tomar nota da decisão do Comitê do Prêmio para que se outorgue o Prêmio da OPAS
para Administração, 1999, à Dra. Ana Flisser Steinbruch por seu trabalho em transformar a
rede de laboratórios de saúde pública do seu país em apoio dos programas prioritários de
saúde, que inclui administração, ensino e pesquisa.

2. Transmitir o relatório do Comitê do Prêmio da OPAS para Administração, 1999
(Documento CE124/7, Add. I) ao 41o Conselho Diretor.


