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PREPARATIVOS PARA O CENTENÁRIO DA
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE

1. Introdução

A Organização Pan-Americana da Saúde estará comemorando seu 100º
aniversário em 2002.  Em homenagem ao evento, um ano inteiro de atividades estão
sendo planejadas nos níveis nacional e regional.  Após consultas realizadas em 2000 com
os Estados Membros, determinou-se que o enfoque do centenário seriam os trabalhos que
os Estados Membros e a Secretaria efetuaram em conjunto no transcorrer do último
século e a renovação do compromisso de maior sensibilização e preocupação pela saúde
pública nos próximos 100 anos.  A característica distintiva de todas as celebrações é a
inclusão mundial e não somente dos habitantes das Américas.

2. Planos regionais

O centenário da mais antiga agência de saúde em funcionamento ininterrupto do
mundo terá início em janeiro de 2002 com uma entrevista coletiva à imprensa e um
convite para candidaturas para competições planejadas para jornalistas crianças,
adolescentes e profissionais.  Os vencedores dos concursos nacionais concorrerão às
competições regionais.  Já foi criado um Conselho Assessor do Centenário, composto por
18 pessoas internacionalmente reconhecidas, representando o Hemisfério.  Para ajudar a
promover o centenário o pessoal da Organização selecionou um pôster e uma Página
Centenário na Web a qual incluirá uma diversidade de informações, desde antecedentes
históricos a planos e eventos atuais.

Durante o ano, vários encontros regionais ressaltarão os 100 anos da Organização
Pan-Americana da Saúde, incluindo aqueles concentrados em promoção da saúde,
pesquisa, bioética, vacinas e qualidade da água. Kits para a mídia, uma edição especial da
revista Perspectivas em Saúde e um vídeo curto tratarão de diferentes aspectos do século,
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assim como do futuro da saúde pública. Além disso, serão produzidos e distribuídos
regionalmente, uma série de 15 vídeos com a duração de um minuto e uma variedade de
spots para transmissão radiofônica.  Serão criadas várias exibições que serão expostas em
tais eventos como a Assembléia Mundial da Saúde e a Conferência Sanitária Pan-
Americana.

O Dia Mundial da Saúde, 7 de abril de 2002, cujo enfoque será a boa forma física,
é outra ocasião para pôr em relevo o centenário.  Durante a Conferência Sanitária Pan-
Americana, em setembro, será entregue o prêmio regional do concurso de jornalismo.
Haverá também um lançamento especial de Saúde nas Américas e do Relatório
Quadrienal do Diretor.  Um álbum comemorativo do centenário destacará os 100 anos de
saúde pública internacional com imagens legendadas.

Como uma grande demonstração de Pan-Americanismo, instam-se todos os países
das Américas a planejar um evento especial para o mesmo dia, 2 de dezembro de 2002,
que é o verdadeiro dia do aniversário da Organização.  Em Washington, os Heróis
Regionais de Saúde Pública serão homenageados em um jantar a rigor no Hotel Willard
Intercontinental, local onde a OPAS foi inaugurada a 100 anos.

3. Planos dos países

Existem muitos elementos em comum entre os planos que foram submetidos.
Cada país foi solicitado a criar uma Comissão Nacional, que inclua vários setores da
sociedade, e a planejar eventos e selecionar Campeões da Saúde (figuras públicas
insignes) assim como Heróis de Saúde Pública, definidos como aqueles que fizeram
extraordinárias contribuições para a saúde pública.

Hoje, muitos países têm Comissões Nacionais ativas que estão trabalhando para
criar e implementar seus planos para o centenário.  Vários países publicarão histórias da
Organização e seus feitos, em colaboração com os ministérios de saúde e outras entidades
nacionais.  Quase que a metade dos países têm planos de emitir um selo comemorativo do
centenário.  Os países estão planejando participar dos concursos de pôster, ensaio e
jornalismo os quais serão anunciados em janeiro de 2002.  Estão sendo planejadas
campanhas através de vários meios de comunicação, incluindo a Internet, a imprensa
escrita, a TV e as rádios.

Outras atividades incluirão caminhadas para a saúde ou outros atos de
benemerência, reconhecimentos especiais, páginas centenário na web, apresentações
nacionais de mérito especial à Organização e seus Diretores, eventos esportivos especiais,
reuniões e conferências especiais, eventos culturais, exposições de fotografias e emissão
de moedas e de bilhetes de loteria comemorativos.  Todos os países estão planejando
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atividades especiais para o dia 2 de dezembro que vão desde cerimônias públicas solenes
a simpósios educacionais e eventos sociais de alta visibilidade.

4. Atividades em curso

A Secretaria continuará a planejar e a implementar atividades e eventos para o
centenário e produzirá e distribuirá materiais para os meios de comunicação de massa e
de promoção em preparação para o lançamento, em janeiro de 2002, das comemorações
do centenário.  Os planos dos Estados Membros continuarão a ser atualizados e as
informações difundidas pelo site da Organização na Internet, e cada escritório da OPAS
fora da sede receberá com regularidade atualizações sobre o centenário.

5. Ação do Conselho Diretor

Solicita-se que o Conselho Diretor tome nota do relatório e assuma compromissos
adicionais para o centenário.  A animação está crescendo em antecipação ao ano do
centenário e vaticinamos que isto fomentará apoio adicional para um compromisso
renovado em prol da saúde pública no século XXI.


