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Como vimos, o desenvolvimento de
vacinas específicas (as vacinas Salk e
Sabin), na segunda metade do século XX,
permitiria manter a doença sob controle.
Apenas controlar a doença, entretanto,
ainda deixaria brechas para posteriores
desenvolvimentos, para o surgimento
de novos vírus resistentes, etc., além de
representar riscos de infecção estimados
em 10 milhões de crianças, num horizonte
de quarenta anos.
Estava provado também que a ambiciosa meta era factível com as técnicas de
vacinação em massa, pois aquela doença
já havia sido erradicada em muitos países.
O grande investimento em vacinas,
esforços e despesas em geral se mostraria bastante recompensador, face aos
enormes sofrimentos e aos inestimáveis
custos de ter-se uma significativa parcela
da população doente e incapacitada.
Considerou-se também que a experiência, o treinamento e o preparo advindos
dos esforços de imunização poderiam,
posteriormente, ser direcionados a outras
iniciativas mundiais em favor da saúde e
do bem estar das populações, além da
confiança em se alcançarem bons resultados, a ser adquirida por todos os que
atuassem nesta iniciativa, constatando o
poder da vontade e dos esforços coletivos,
voltados para as boas causas.
A Organização Mundial da Saúde, na
Quadragésima Primeira Assembleia Mundial da Saúde, em maio de 1988, tratando
da erradicação global da poliomielite,
registrou um agradecimento especial ao
Rotary International pelo lançamento de
seu programa, chamado na época de “Polio Plus” (atualmente, “End Polio Now”),
de combate global à doença, cujos objetivos finais estão agora em vias de serem
alcançados.
Como temos sempre frisado, o Rotary
é uma instituição formada por líderes comunitários, que se congregam nas mais
diversas localidades – em capitais, nas
grandes e pequenas cidades, em bairros
e pequenas povoações, em cerca de 220
países – e que reúne mais de dois milhões de homens e mulheres, associados
de clubes de Rotary, ou rotaractianos e
interactianos, nas associações paralelas,
destinadas a adolescentes e universitários,
ou em outras agremiações correlatas, todos membros da grande “família rotária”.
Sua missão – o serviço à sociedade – é
exercida preferencialmente por meio de
parcerias, não só “fazendo”, mas também
“fazendo acontecer”, em ativa cooperação
com outras entidades, oficiais ou privadas.
E assim tem sido nesta grandiosa iniciativa
para a erradicação global da poliomielite.
É, pois, com justo orgulho, que queremos
registrar a participação decisiva do Rotary
nesta importantíssima iniciativa em prol
da humanidade.
(Continua na próxima edição)

