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O ROTARY E O
COMBATE MUNDIAL
À POLIOMIELITE
(PARTE 3/3)
Um excelente artigo, escrito em 2015 e publicado no boletim do Rotary Club do Rio de Janeiro,
de autoria de um rotariano daquele clube, desenvolve muito bem a história das ações de Rotary no
combate mundial ao pólio. Ei-lo:

POLIO PLUS – O INÍCIO
Por Eduardo Muniz Werneck
No final da década de 1970, a Fundação Rotária
lançava um novo programa, em comemoração
aos 75 anos da fundação de Rotary International,
chamado de 3H – Health, Hunger and Humanity
(Saúde, Fome e Humanidade). Um de seus primeiros projetos, iniciado em 1978 durante a gestão
do presidente de RI Clem Renouf, foi realizado
entre o Rotary e o governo das Filipinas tendo por
objetivo imunizar todas as crianças daquele país
contra a poliomielite.
Por volta de 1980, estimava-se que apenas
20% das crianças de todo o mundo eram vacinadas contra a doença, principalmente por duas
razões: o custo e as dificuldades de distribuição
das vacinas.
Em 1979, durante a Convenção Internacional de
Rotary realizada em Roma, na Itália, os rotarianos
daquela cidade anunciaram que estavam prontos
para apoiar o projeto das Filipinas, e que tinham já
quinhentas mil vacinas para serem encaminhadas
ao país. Poucas semanas depois, as vacinas desembarcavam em Manila. Seis meses mais tarde,
um segundo carregamento igual ao primeiro era
entregue, totalizando um apoio de um milhão de
vacinas enviadas pelos rotarianos de Roma.
Em 1984, na Convenção Internacional realizada
em Kansas City, EUA, o presidente de RI Carlos
Canseco lançou o programa Pólio Plus, agora de
cunho internacional, com a meta de eliminar a
poliomielite do planeta até o ano de 2005, quando
Rotary completaria cem anos de atividades. Na
mesma Convenção, era homenageado o Dr. Albert
Sabin, criador da vacina oral contra a pólio, utilizada na campanha. Naquela oportunidade, o Dr.
Sabin declarou que “Se há uma organização capaz
de erradicar a Pólio, esta organização é o Rotary.”
Com a experiência adquirida nas Filipinas,
Rotary elaborou o projeto para a erradicação da
doença em todo o planeta, e em 1986 lançou uma
campanha de levantamento de fundos em todo
o mundo rotário, com o objetivo de arrecadar
cento e vinte e cinco milhões de dólares para o
programa. Os rotarianos se mobilizaram e dois
anos depois, na Convenção de 1988, na Filadélfia,
EUA, o presidente Chuck Keller anunciou que
Rotary havia já arrecadado um quarto de bilhão
de dólares.
Em 2005, ao comemorar seu aniversário de
cem anos, a Poliomielite ainda não havia sido
erradicada. Mas os mil novos casos diários que
ocorriam em todo o mundo por ocasião do início
da campanha haviam se reduzido para mil casos
anuais. Rotarianos de todo o mundo haviam arrecadado e doado seiscentos milhões de dólares, e
haviam se juntado ao projeto, na agora chamada
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, organizações como a UNICEF e a Organização Mundial da
Saúde, governos de vários países e posteriormente
a Fundação Bill e Melinda Gates. No dia de hoje,
cinco milhões de pessoas em todo o mundo estão
caminhando graças às campanhas de imunização
patrocinadas pelo programa PolioPlus. A Índia
comemora um ano sem novos casos da doença,
e em 2015, até 22 de abril haviam sido reportados em todo o mundo apenas 22 novos casos,
contra 62 do mesmo período de 2014. Desses, 21
ocorreram no Paquistão, onde a situação política
é o principal obstáculo ao êxito da campanha.
Na Nigéria, o terceiro país onde a doença ainda é
endêmica, o último caso foi reportado em 24 de
julho de 2014. Ao completar o seu 110o Aniversário,
Rotary sem dúvida dá um Presente para o Mundo!

