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Teleconferência da reunião da equipe de liderança
10 de julho de 2018

Participantes
Membros da equipe de liderança
•

Arielle Cavaliero, Gerente do Projeto Hanseníase, Fundação Novartis

•

Roch Christian Johnson, Presidente, Associação Internacional da Hanseníase (sigla em inglês, ILA)

•

Takahiro Nanri, Fundação de Saúde Memorial Sasakawa, Diretor Executivo

•

Taye Letta, Gerente de Controle e Prevenção da Hanseníase, Ministério da Saúde, Etiópia

•

Maurício Lisboa Nobre, Conselheiro Técnico, Programa Brasileiro de Hanseníase, Coordenação Geral
de Hanseníase e Doenças em Eliminação (sigla em inglês, CGHDE)

•

José Ramirez, Membro do Conselho, Associação Internacional para Integração, Dignidade e Avanço
Econômico (sigla em inglês, IDEA)

•

W. Cairns Smith, Professor Emérito de Saúde Pública, Universidade de Aberdeen

•

Bill Simmons (Presidente), Presidente e Diretor Executivo, Missões Americanas de Hanseníase

Convidados
•

Fareed Mirza, Chefe de Pesquisa e Resultados de Cuidados de Saúde, Fundação Novartis (Presidente,
Grupo de trabalho de agenda de pesquisa)

Secretaria
•

David Addiss, Conselheiro Sênior, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Jessica Cook, Diretora de Comunicações, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Courtenay Dusenbury, Diretora da Secretaria, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Christine Jonesteller, Gerente de Projetos, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

Convidados, mas que não puderam comparecer
•

Jan van Berkel, Presidente, Federação Internacional de Associações Anti-Hanseníase, (ILEP)

•

Erwin Cooreman, Líder de Equipe, Programa Global de Hanseníase, OMS (observador)

•

Anil Kumar, Vice-Diretor Geral (Hanseníase), Ministério da Saúde e do Bem-Estar da Família, Governo
da Índia
Bart Vander Plaetse, Vice-Diretor da FAIRMED; membro da ILEP ITC (Presidente, Grupo de trabalho
de excelência operacional)

•
•

Tanya Wood, Diretora Executiva, Federação Internacional de Associações Anti-Hanseníase (sigla em
inglês, ILEP)
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I.

Boas-vindas e atualização pelo Presidente da Equipe de Liderança Bill Simmons

II. Atualização da Secretaria
•

Courtenay Dusenbury viajou para a Índia, de 7 a 20 de junho de 2018, para aprender com membros
da ILEP e órgãos governamentais trabalhando na Província de Bihar, comparecer à “Reunião da
revisão de projetos especiais como parte do controle global de hanseníase” da OMS e reunir-se com
Anil Kumar.

•

Jessica Cook fez atualizações sobre comunicações: o primeiro boletim informativo sairá no dia 11 de
julho de 2018. A equipe de liderança está incentivada a encaminhar o boletim informativo a colegas.
A Parceria agora também está no Twitter (@ZeroLeprosy) e terá uma página no Facebook no final do
mês.

•

Campanhas e mobilização de recursos: o plano estratégico foi revisto por membros da equipe de
liderança e agora será desenvolvido em um documento abrangente. Courtenay Dusenbury entrará
diretamente em contato com os membros da equipe de liderança para discutir a estratégia. Isto
inclui um foco em parceiros novos e existentes, programas de países e outros.

III.

Grupo de trabalho de agenda de pesquisa
•

Fareed Mirza fez uma atualização sobre o status dos convites a facilitadores e consultores do grupo
de trabalho de agenda de pesquisa.

•

Cairns Smith traçou uma avaliação de investigação do panorama e encorajou a equipe de liderança a
lê-la.

•

Courtenay Dusenbury explicou o processo e a estrutura usados para desenvolver o grupo de
trabalho, que foi baseado no modelo de filariose linfática do fórum de pesquisa de 2003.

•

Subgrupos estarão abertos a todos que estiverem interessados, com total representatividade de
disciplinas científicas e pessoas afetadas e representatividade equitativa de geografia e de gênero.

IV.

Grupo de trabalho de excelência operacional
•

Courtenay Dusenbury relatou, em nome de Bart Vander Plaetse e de Tanya Wood, que foi oferecida
a posição de Coordenador(a) de Excelência Operacional a um(a) forte candidato(a) e é esperado que
comece o trabalho em 1º de agosto.

•

Uma reunião de coordenação pode ocorrer em meados de agosto de 2018 e poderia incluir o novo
coordenador, Bart Vander Plaetse, Tanya Wood, Jan van Berkel, um representante do grupo de
trabalho de agenda de pesquisa e Courtenay Dusenbury. O objetivo desta reunião é desenvolver um
cronograma e definir o âmbito do trabalho.
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•

V.

A organização deste grupo de trabalho pode seguir em paralelo àquela do grupo de trabalho de
agenda de pesquisa (subgrupo de facilitadores e consultores junto com uma chamada geral aberta
para membros).
Atualizações e comentários dos membros da equipe de liderança

•

Arielle Cavaliero fez um relato sobre a recente reunião do comitê de direcionamento do LPEP.

•

Cairns Smith expressou satisfação com o progresso da Parceria no grupo de trabalho de agenda de
pesquisa.

•

Maurício Lisboa Nobre compartilhou atualizações das reuniões do Programa Brasileiro de
Hanseníase.

•

Em resposta a uma pergunta de José Ramirez, Courtenay Dusenbury esclareceu como os
participantes no grupo de trabalho de agenda de pesquisa foram selecionados. Originalmente foi
previsto que este grupo tivesse de 25 a 28 pessoas, que criaram uma agenda de pesquisa e a
circularam para comentários. Agora, ele é um grupo aberto que será facilitado em sete áreas de
focos principais com diversas consultas nos próximos dois meses. Algumas das pessoas indicadas
pela equipe de liderança serão convidadas a serem consultores e facilitadores, e outras serão
convidadas a participarem em subgrupos específicos.

•

Bill Simmons observou que o processo dos grupos de trabalho permite o engajamento e convida à
ampla participação, que é fundamental para o sucesso e para o prosseguimento da agenda.

Iniciativas da Secretaria
•

Preparar e divulgar as minutas das reuniões da equipe de liderança com os membros da equipe de
liderança e consultores (também disponíveis no disco Google da equipe).

•

Compartilhar a lista final dos facilitadores e consultores do grupo de trabalho de agenda de pesquisa
com a equipe de liderança.

•

A próxima conferência telefônica mensal será na quarta-feira, 1º de agosto. Todas as ligações futuras
acontecerão na 1ª quarta-feira de cada mês.
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