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  21 de outubro de 2011 
Dia Mundial de Combate à Pólio:  

Rotary Club de Mamborê engajado na erradicação da doença 
  

Em comemoração ao Dia Mundial da Pólio em 24 de outubro, O ROTARY CLUBE DE MAMBORÊ, está fazendo mobilizações de 
conscientização e de arrecadação de recursos financeiros, como parte dos trabalhos do Rotary para erradicar a pólio, que já 
duram 26 anos. 
 
O Rotary está empenhado em vencer o desafio de US$ 200 milhões até junho de 2012, para assim equiparar parte dos US$ 355 
milhões doados pela Fundação Bill e Melinda Gates. Até o momento, a organização já arrecadou mais de US$180 milhões. Este 
dinheiro é essencial para financiar atividades de erradicação na África e Sul da Ásia.   
 
Desde 1985, o Rotary já contribuiu cerca de US$1 bilhão e inúmeras horas de trabalho voluntário para imunizar mais de dois 
bilhões de crianças em 122 países. No entanto, a doença permanece endêmica em quatro países: Afeganistão, Índia, Nigéria e 
Paquistão e, por conseqüência, outros países correm o risco de importar o vírus. 
 
“Estamos empenhados durante todos esses anos na luta contra a Pólio, para que as futuras gerações não sofram com esse 
flagelo que vem assolando a humanidade e já deixou milhares de pessoas com limitações físicas para o resto da vida”, salienta 
EDALMO DA SILVA, presidente do Rotary de Mamborê. 
 
Visando aumentar a conscientização e aporte de fundos para a grande arrancada rumo ao fim da pólio, Rotary Clubs do mundo 
todo estão realizando atividades em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Pólio. 
 
A pólio é uma doença altamente infecciosa, que causa paralisia e pode até matar. Como não existe cura para a doença, a melhor 
proteção é a imunização. Cada dose da vacina antipólio custa apenas sessenta centavos de dólar. Com US$ 8 bilhões que foram 
contribuídos por governos, e a adesão de mais de 200 países e 20 milhões de voluntários na batalha, a pólio pode se tornar a 
primeira doença do século XXI a ser erradicada. 
 
Os principais parceiros da Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio incluem a Organização Mundial da Saúde, Rotary 
International, Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças e Unicef. A Iniciativa também inclui apoio de 
governos e doadores do setor privado. 
 
O Rotary é uma organização de líderes profissionais e empresariais que prestam serviços humanitários e ajudam a estabelecer a 
paz e a boa vontade no mundo, sendo formado por 1,2 milhão de rotarianos em cerca de 34.000 Rotary Clubs em mais de 200 
países e regiões geográficas. 
      
O Rotary convida o público a apoiar a iniciativa. Visite www.rotary.org/endpolio.  
             
Para mais informações, acesse www.rotary.org/pt ou www.polioeradication.org. 
 
PÓLIO, NUNCA MAIS ! 
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Presidente gestão 2011/12  
Rotary Club de Mamborê 
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