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1. Introdução

A Organização Pan-Americana da Saúde comemorará seu 100o aniversário em
2002.  A data oferece aos Estados Membros e à Secretaria a oportunidade de comemorar
os êxitos obtidos juntos no último século e assumir o compromisso de promover maior
conscientização e preocupação com a saúde no novo século e milênio. A Secretaria
realizará um número limitado de atividades regionais e colaborará com os Estados
Membros na preparação de eventos que comemorem e destaquem o centenário.

2. Público visado

A Secretaria identificou os seguintes grupos que devem ser visados pelos eventos
comemorativos do centenário:

– Público em geral
– Setor da saúde
– Comunidade científica e acadêmica
– Funcionários da OPAS

3. Planos regionais

Funcionários da OPAS de toda a Região escolheram um logotipo para marcar o
centenário e um slogan: Comemorando 100 Anos de Saúde. A Secretaria identificou as
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seguintes datas que devem ser destacadas regionalmente em 2002: Dia Mundial da Saúde,
7 de abril, Conferência Sanitária Pan-Americana, 23-27 de setembro (datas sujeitas à
aprovação do Comitê Executivo), e o aniversário, 2 de dezembro de 2002.

O Diretor da OPAS designará uma Diretoria do Centenário, consistindo de 10-15
pessoas reconhecidas internacionalmente, para assessorar o Diretor sobre atividades do
centenário, promover mensagens importantes sobre a saúde e apoiar as metas da
Organização.  A Secretaria também está propondo designar “Promotores da Saúde,”
pessoas bem reconhecidas nos países e na Região que possam transmitir mensagens de
saúde, promover a saúde e servir de exemplo.  Outra proposta consiste em reconhecer
“Heróis da Saúde”: indivíduos que fizeram contribuições importantes à saúde nos países e
na Região.

A Secretaria preparará vídeos, programas de rádio, impressos e outros materiais a
serem distribuídos em toda a Região para atingir um público bem amplo. Conferências
científicas e técnicas patrocinadas pela Secretaria e outras organizações também marcarão
o centenário, envolvendo a comunidade científica, acadêmica e de saúde. Os eventos se
concentrarão nas conquistas em termos de saúde que resultaram de um século de pan-
americanismo e em programas que promovam os dois princípios que norteiam a atuação
da Organização: eqüidade e pan-americanismo.

4. Planos nacionais

Muitos representantes já começaram a propor e planejar eventos que podem ser
realizados nos Estados Membros. Esses eventos podem incluir concursos de cartazes e
ensaios, prêmios de jornalismo, distinções honoríficas, caminhadas ou maratonas,
seminários especiais, selos comemorativos, programas culturais, conferências em
universidades, concertos especiais e entrevistas. A Secretaria preparará diretrizes e
sugestões sobre os tipos de eventos que podem ser realizados e compartilhará essas idéias
com os escritórios nos países e centros da OPAS.  Está sendo considerada a sugestão de
solicitar que todos os países marquem um dia em que uma “ação de saúde” específica
será realizada em todo o hemisfério.

A Secretaria está endossando a criação de comitês nacionais compostos de
indivíduos proeminentes que colaborarão com os representantes da OPAS/OMS nos
países para planejar e realizar eventos comemorativos do centenário.

5. Próximas medidas

A Secretaria está buscando a participação e compromisso de todos os Estados
Membros para comemorar o centenário da OPAS. Este documento foi apresentado na
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126a Sessão do Comitê Executivo. Comentários e sugestões do 42o Conselho Diretor
serão bem recebidos, especialmente sobre as maneiras em que os Estados Membros
podem promover o centenário, participar da comemoração e apoiar um compromisso
renovado com a saúde no século XXI.


