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 Noventa e nove por cento do mundo está livre 
da pólio. a doença não é mais endêmica na 
Índia. Mas apesar de estarmos tão próximos de 
acabar com a paralisia infantil de uma vez por 

todas, enfrentamos uma situação de emergência: não temos os 
fundos necessários para terminar nosso trabalho. É por isso que 
precisamos que você use sua rede de contatos para ajudar a 
eliminar a poliomielite. a defesa da causa não é trabalho apenas 
de um pequeno grupo de líderes rotários seniores – é dever de 
todos garantir que a erradicação da paralisia infantil seja vista 
como prioridade por todas as nações. escreva aos líderes do 
governo. Use suas redes sociais para divulgar a causa. inclua 
o link www.endpolionow.org/pt junto com sua assinatura em 
e-mails. realize um jantar beneficente para ajudar a diminuir 
o déficit de Us$700 milhões* que enfrentamos no momento. 
nesta edição, você encontrará dicas para ajudá-lo a divulgar 
a causa. outros materiais, como modelos de cartas e gráficos 
ilustrativos, podem ser encontrados em www.endpolionow.org 
/pt. Juntos, cruzaremos a linha de chegada e deixaremos como 
legado um mundo livre da paralisa infantil.
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c omo defensora do programa pólio plus  
para o reino Unido, Judith diment 
arrecadou milhares de libras, organizou 
eventos importantes e motivou os rotarianos 
de seu distrito a divulgarem a importância 

da erradicação da pólio. associada do rotary Club 
de Windsor st. george, inglaterra, ela também tem 
sua própria consultoria de relações públicas e dez 
anos de experiência em marketing, comunicação e 
planejamento de eventos. Quando os Jogos olímpicos 
e paraolímpicos foram realizados em londres, em 
2012, diment e uma equipe multidistrital de rotarianos 
aproveitaram a ocasião para promover a erradicação 
da poliomielite. ela está determinada a superar o déficit 
de fundos para a luta  contra a paralisia infantil e, para 
isso, fornece informações a governantes e divulga ao 
mundo a necessidade de acabarmos com a doença. 

Como você aproveitou a oportunidade dos  
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos?
decidi organizar um evento para criar um elo entre as 

paraolimpíadas e a pólio, a fim de aumentar a conscientização 

sobre nossa campanha. Fizemos uma pesquisa para saber 

que atletas haviam sido afetados pela doença. trabalhei com 

a British pakistan Foundation e, através dela, fui apresentada 

ao Comitê paraolímpico do paquistão. assim, consegui que 

atletas, alguns dos quais tinham pólio, participassem do 

evento. Fizemos uma festa ao ar livre, pois era verão, e tivemos 

a presença de membros de três equipes paraolímpicas: uma 

do paquistão, outra do níger e a terceira do haiti. Queríamos 

aumentar a conscientização das pessoas sobre o fato de que 

a poliomielite ainda é um problema no paquistão e em outros 

lugares.

Você vinculou o trabalho de difusão da causa com 
os principais eventos das Olímpiadas?
no começo pensei em fazer isso, mas o nosso evento seria 

apenas um entre milhares. Como realizamos o nosso evento 

durante a abertura dos Jogos paraolímpicos, conseguimos nos 

destacar mais. 

O evento foi estritamente voltado ao aumento da 
conscientização pública?
o evento das paraolimpíadas não começou como uma iniciativa 

de arrecadação de fundos. Mas depois de conversar com o 

Comitê paraolímpico do paquistão, decidimos arrecadar verbas 

para os atletas que tinham poucos recursos. Quando soube que 

um atleta da equipe do níger teve que pedir uma cadeira de 

rodas emprestada para participar da competição, pensei: “temos 

que fazer algo a respeito”. Fizemos um leilão e arrecadamos 

cerca de £4.500, sendo que dois-terços do valor foram doados às 

equipes paraolímpicas e um-terço, para a pólio. 

Como foi o evento?
trabalhei com o diretor do ri, allan Jagger, no planejamento. 

ele abriu o evento e o presidente do ri de 2011-12, Kalyan 

Banerjee, também falou algumas palavras. também tivemos 

uma palestra após o jantar feita por Fergus Walsh, da BBC, que 

como correspondente médico do canal foi à Índia e à nigéria e 

filmou a campanha em prol da erradicação da pólio. ele falou 
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sobre a doença no contexto global e mostrou seu vídeo. nós 
arrecadamos £35.000 e conseguimos uma doação de £7.500 
do governo britânico. 

Você tem talento para planejar eventos e  
realizá-los em locais extraordinários, como 
o jantar no Castelo de Windsor. Como você 
conseguiu acesso?  
Foi por acaso, durante uma conversa que acabou se 
transformando em oportunidade. eu participei de um evento 
com o governador do Castelo de Windsor e sua esposa. ela me 
perguntou se eu tinha planos para as férias e eu disse: “vou 
para nova orleans para a Convenção do rotary international, 
porque o Bill gates vai dar uma palestra e eu queria assisti-la”. 
então expliquei ao marido dela sobre o envolvimento do Bill 
gates com o programa de erradicação da pólio, e o déficit de 
fundos. ele disse que talvez poderia ajudar a organizar um 
jantar no Castelo de Windsor e pediu que eu lhe mandasse 
todas as informações. então, ele me colocou em contato com 
o administrador do castelo, e planejamos um evento para 70 
pessoas lá. 

O jantar no Castelo de Windsor foi realizado 
pouco depois do anúncio de que a Índia havia 
deixado de ser um país endêmico, em fevereiro 
de 2012. Você planejou para que o evento 
coincidisse com esta notícia a fim de ganhar a 
atenção da mídia?
Foi pura sorte. nós sabíamos que a campanha antipólio estava 
indo extremamente bem na Índia, mas aquilo foi por acaso.

Como você inspira os clubes de sua região a 
divulgarem a necessidade de erradicação da 
pólio e a arrecadarem fundos?
você tem que dar o exemplo. eu também sou governadora 
este ano e, em comemoração ao dia Mundial de Combate 
à pólio, visitei todos os clubes do distrito e fiz um pequeno 
evento com a mídia. nós recebemos um subsídio para 
imagem pública e produzimos 25.000 exemplares de um 
jornal de 12 páginas; a manchete era sobre a pólio. pedi aos 
clubes que distribuíssem o jornal e falassem com as pessoas 
sobre a poliomielite. Fizemos isso em fevereiro do ano passado 
e distribuímos os jornais durante quatro semanas – 25.000 é 
uma grande quantidade para se distribuir. no ano passado, 
analisamos o impacto que essa iniciativa teve no site e na 
página do distrito no Facebook e constatamos que houve 
um grande volume de visitas a ambos, principalmente no 
Facebook.  

Como você usa as mídias sociais em seu trabalho 
de difusão da causa?
eu não sou jovem e não cresci com as mídias sociais, por 
isso, tive que aprender. segui conselhos de profissionais  que 
afirmam que para obter melhores resultados é preciso se 
concentrar em uma causa, e não em um assunto geral. 
então, tenho uma conta no twitter apenas para a campanha 
antipólio, o que tem sido muito eficaz. as pessoas que 
sigo e aquelas que me seguem estão todas conectadas à 

5 
razões  para 

erradIcar a pólIo
(1)  

salva vIdas
Especialistas dizem que se controlarmos a pólio em vez 

de erradicá-la, mais de dez milhões de crianças menores 

de cinco anos poderiam ficar paralisadas pela doença nos 

próximos 40 anos.

(2)  

 É possível
temos as ferramentas para erradicar a pólio e os meios 

necessários para vacinar todas as crianças. A nova 

vacina oral bivalente protege contra os dois tipos de vírus 

remanescentes em uma única dose.

(3)   

É um Bom InvestImento
um estudo independente publicado no periódico Vaccine 

estima que o investimento global de uS$9 bilhões em  

um mundo livre da pólio teria benefícios econômicos de 

uS$40 a 50 bilhões nos próximos 20 anos.

(4)   

 fortalece o sIstema de saúde
Nosso trabalho em prol da erradicação da poliomielite criou 

uma rede de vigilância ativa em todos os países, a qual 

está sendo usada para outras intervenções de saúde, como 

vacinação contra sarampo e distribuição de vermífugos e 

mosquiteiros.

(5) 

contrIBuI para o sucesso futuro
A capacidade de vacinarmos todas as crianças contra a pólio 

prova que podemos ter êxito em nossa próxima iniciativa de 

saúde global.



poliomielite. você constrói uma comunidade natural e global 
de pessoas que podem se identificar umas com as outras. o 
Facebook é importante também. eu o uso apenas para meu 
trabalho de governadora – nada pessoal. Minhas mensagens 
do twitter também aparecem na página do Facebook.

Você tem muitos contatos de alto nível.  
O que diria a um rotariano que quer ajudar na 
arrecadação de fundos ou na divulgação da 
erradicação da pólio, mas não tem uma grande 
rede de contatos? 
você ficaria surpreso em saber quantas pessoas têm 
contatos que não usam. Utilize amigos, familiares e contatos 
profissionais para chegar a uma pessoa importante em vez 
de escrever uma carta. se não tiver experiência em relações 
públicas e comunicação, sempre peça a outra pessoa que 
leia aquilo que escrever. além disso, use os funcionários 
e recursos do ri. por exemplo, toda vez que organizamos 
um evento, eu sempre distribuo um kit informativo do ri 
sobre a pólio. o material é atualizado e tem uma aparência 
profissional. isso significa que as pessoas estão recebendo 
algo com informações precisas e boa aparência. 

Você acha difícil pedir dinheiro?
eu não chego e falo: “Me dê £5.000.” acho que uma 
maneira boa de angariar fundos é organizando um evento 
para falar sobre o problema em questão; informe as pessoas 
que deverão comprar ingressos para o evento e que o 
dinheiro angariado será doado para a luta contra a pólio.  
assim, você dá a elas algo em troca. outra maneira é fazer 
com que as pessoas estejam cientes do programa e da 
necessidade de terminá-lo com sucesso. desta forma elas 
podem ajudar pessoalmente ou através do contato com 
alguém que possa doar fundos. outro ponto a favor que 
temos no rotary é que já doamos mais de Us$1 bilhão para 
a causa. 

Como você garante o bom êxito de reuniões com 
doadores em potencial?
pesquisa. obtenha todas as informações que puder 
sobre eles. acesse seus websites, aprenda sobre suas 
organizações. não vá a uma reunião despreparado. Faça 
com que sua história seja bem elaborada e contada de 
forma profissional. eu sempre digo aos meus clientes para 
transmitirem três mensagens-chave ao falarem com a mídia. 
o mesmo vale para conversas com doadores em potencial. 
os pontos são: 1) sou rotariano; 2) a pólio e a necessidade de 
fundos; e 3) como você pode ajudar. preparação é tudo.  

O quanto ajudaria se todo rotariano usasse a sua 
rede de contatos na luta contra a pólio?
acredito que os rotarianos são os melhores embaixadores 
do rotary e que devemos usar todas as nossas habilidades 
e talentos para esta causa. o pólio plus é um programa tão 
importante, e já fizemos tanto por ele... depende de cada 
rotariano fazer uma contribuição para erradicar a pólio. 
devemos nos orgulhar do que já conquistamos e precisamos 
fazer da erradicação uma realidade.   n

como 
solIcItar 
fundos
r obert Hall ajudou sua zona a arrecadar quase  

uS$7 milhões para a erradicação da pólio desde 
dezembro de 2007. “tudo o que faço é ajudar 

as pessoas a gastarem dinheiro com aquilo que têm 
interesse”, conta Hall, coordenador End Polio Now para a 
Zona 34 e associado do rotary Club de dunwoody, EuA. 
“Criar relacionamentos pessoais e ajudar os outros a 
descobrirem aquilo que realmente os interessa é a chave 
para o sucesso”, explica Hall. Ele aborda a arrecadação 
de fundos em três etapas: 

(1) 
Informe. Faça com que o doador em potencial 
esteja ciente da luta contra a pólio e entenda 

porque você está comprometido com ela. Embora seja 
importante incluir todos os fatos relevantes, como o número 
de novos casos ocorridos este ano e os fundos ainda 
necessários, Hall diz que uma boa história é o que faz a 
diferença. Ele conta uma sobre sua esposa que, quando 
pequena, viu outras crianças empurrarem uma menininha 
que tinha pólio e pegarem suas muletas.

(2) Peça. “Se você não pedir, ninguém irá doar”, 
diz Hall. Se for solicitar um valor alto, marque 

uma reunião cara a cara. depois de pedir uma determinada 
quantia, fique em silêncio e espere pela resposta do doador 
em potencial. de acordo com Hall, isso é difícil, mas a 
pessoa precisa ter a oportunidade de considerar o pedido. 
Se a resposta for sim, providencie para que a doação possa 
ser efetuada facilmente (por exemplo, com cartão de crédito 
ou através de um compromisso de doação por vários anos). 
Se a resposta for não, Hall tenta sutilmente descobrir 
o motivo, usando quatro perguntas: É a organização? 
o problema é o projeto? o valor não é apropriado? É o 
momento errado? depois de identificar a razão, fica mais 
fácil saber o próximo passo. Em alguns casos, voltar a 
falar com o possível doador dentro de alguns meses pode 
funcionar.

(3) 
Reconheça. depois da doação, escreva uma 
carta de agradecimento à mão e, se apropriado, 

preste reconhecimento em público para doações maiores.  
Como tais contribuições geralmente são uma decisão 
tomada pelo marido e a esposa, lembre-se de agradecer a 
ambos. – sUsie Ma



defesa  
da causa 

pelo mundo
 auStRÁlIa
em março de 2011, rotarianos da 
austrália escreveram uma carta para 

a primeira-ministra Julia gillard, pedindo ao governo 
que se engajasse novamente na luta contra a paralisia 
infantil através de uma contribuição à iniciativa global 
de erradicação da pólio (gpei), e que incluísse o 
assunto na programação da reunião dos líderes dos 
países do Commonwealth, que seria sediada no país 
em outubro. em agosto, a revista Rotary Down Under 
publicou uma carta à primeira-ministra. a iniciativa foi 
um sucesso. na reunião, gillard – junto com o primeiro-
ministro do reino Unido, david Cameron; o presidente 
nigeriano, goodluck Jonathan; o primeiro-ministro 
canadense, stephen harper; e o primeiro-ministro 
do paquistão, yousaf raza gilani – anunciou que a 
austrália doaria a$50 milhões durante quatro anos à 
gpei para compra de vacinas, monitoramento de surtos 
e outras atividades. ela disse em seu discurso: “gostaria 
de reconhecer os esforços do rotary no que tem sido 
uma longa jornada global para causar mudança. Quero 
lembrar todos aqui de que a mudança é possível.”

bENIN
doze rotarianos de Cotonou conectaram-
se a cerca de três milhões de pessoas 

por meio das mídias sociais com a campanha “Falta só 
isto”. eles trocaram suas fotos de perfil no Facebook 
por um dos anúncios da campanha para que todos 
os seus amigos (indo de 125 a mais de 2.000, 
dependendo do rotariano) o vissem. eles também 
marcaram alguns de seus amigos nas fotos e deixaram 
um comentário explicando o trabalho do rotary em 
prol da erradicação da doença. Cada amigo marcado 
recebeu uma notificação da marcação e do comentário. 
a iniciativa gerou conversas sobre a erradicação da 
pólio e logo mais outras pessoas começaram a trocar 
suas fotos de perfil pelos anúncios da campanha “Falta 
só isto”. “tudo começou em Cotonou e se espalhou 
para outras cidades de Benin”, conta Boris Crestia, 
coordenador da imagem pública do rotary para a Zona 
20. “as pessoas do togo começaram a mudar suas 

fotos e do gabão também. na Costa do Marfim eles 
trocaram suas fotos, depois no Marrocos e na França. 
Foi um sucesso muito, muito grande.” 

CaNaDÁ
os rotarianos canadenses escreveram 
diversas cartas para persuadir os 

membros do parlamento a apoiarem a erradicação 
da pólio. em agosto, Wilfrid Wilkinson, chair dos 
curadores da Fundação rotária e ex-presidente do ri, 
e robert scott, presidente da Comissão internacional 
pólio plus – ambos do Canadá – deram o exemplo e 
escreveram para o primeiro-ministro stephen harper. 
Uma cópia foi enviada a cada rotariano do país junto 
com outra carta, pedindo-lhes que contatassem seus 
respectivos representantes no parlamento. dentro de 
três dias, Wilkinson recebeu respostas de rotarianos 
que tinham falado com o primeiro-ministro ou escrito a 
amigos em cargos governamentais para incentivá-los a 
divulgar a mensagem. “o toque pessoal é essencial”, 
diz Wilkinson. em setembro, o governo canadense 
anunciou uma doação à iniciativa de erradicação da 
pólio em uma reunião durante a assembleia-geral das 
nações Unidas. tanto a agência Canadense para o 
desenvolvimento internacional quanto a Fundação 
Bill e Melinda gates doarão à gpei C$1 para cada $1 
arrecadado por rotarianos canadenses, até o limite de 
$1 milhão. depois de completa, a iniciativa terá gerado 
um total de $3 milhões. “a arrecadação de fundos feita 
pelos rotarianos permite que peçam o apoio de toda a 
população canadense”, diz Wilkinson. “o fato de que 
o governo do Canadá e a Fundação gates estão por 
trás do trabalho do rotary pela erradicação da pólio é 
um ponto muito positivo e ajuda nossos esforços para 
aumentar a conscientização pública.”

FINlÂNDIa
rotarianos da Finlândia trabalharam 
com o governo do país para doar mais 

de Us$1 milhão à luta contra a pólio de 2010 a 2012. 
por meio da suomen rotary, uma organização não 
governamental dos distritos finlandeses, os rotarianos 



solicitaram e receberam fundos para apoiar atividades 
de combate à poliomielite no afeganistão, como o 
treinamento de funcionários da área da saúde. os 
rotarianos fornecem pelo menos 15% do valor e o 
governo finlandês doa o restante. os fundos vão para a 
organização Mundial da saúde por meio da Fundação 
rotária. a iniciativa está prevista para terminar em 
2013, mas tanto o governo da Finlândia quanto os 
rotarianos têm interesse em continuar a parceria e 
estão considerando um novo projeto. em homenagem 
ao dia Mundial de Combate à pólio, a colaboração foi 
destacada em um seminário organizado pelo instituto 
nacional de saúde e Bem-estar da Finlândia, junto com 
a suomen rotary, o Ministério de relações externas, o 
Ministério de Questões sociais e saúde, e a associação 
Finlandesa de sobreviventes da pólio.

NIgÉRIa
o presidente goodluck Jonathan tem 
demonstrado seu apoio a erradicação 

da pólio: ele praticamente dobrou o orçamento para a 
causa e lançou um plano de ação emergencial para a 
nação. governadores estaduais também estão fazendo 
campanhas pela erradicação da doença. atualmente, 
os rotarianos da nigéria estão trabalhando com líderes 
tradicionais para indicar embaixadores que possam 
trabalhar a nível local. além de apresentadores e 
pessoas famosas, eles esperam engajar membros da 
comunidade, como clérigos e vítimas da pólio, que 
possam causar grande impacto. a campanha é voltada a 
sete estados em alto risco no norte do país. “esperamos 
acabar com a resistência usando esta metodologia”, diz 
olubusuyi a. onabolu, presidente da Comissão pólio 
plus da nigéria.   

PaQuIStÃo
a Comissão pólio plus do país fez parceria 
com a Coca-Cola paquistão para promover 

a iniciativa de erradicação da pólio. a empresa imprimiu 
mensagens sobre a doença em mais de 70 milhões de 
rótulos da bebida e acrescentou mensagens telefônicas 
da campanha end polio now em suas centrais de 

atendimento no país. além disso, a Coca-Cola incluiu 
mensagens em 250.000 coolers que foram distribuídos 
por todo o paquistão e promoveu os dias nacionais de 
imunização em outdoors. a empresa também concordou 
em patrocinar vans para transportar vacinas e a ajudar 
no fornecimento de água limpa em certas regiões para 
reduzir a incidência de diarreia infantil. “ter a Coca-Cola 
ao nosso lado aumenta ainda mais o nosso alcance e 
contribui para inspirar outras multinacionais a se unirem 
a nós para apoiar esta nobre causa nacional”, diz aziz 
Memon, presidente da Comisão pólio plus do paquistão.   

Eua
James l. lacy calcula que passou 
40 dias em Washington, d.C., no ano 

passado, ligando para representantes do governo com 
o intuito de arrecadar fundos para a erradicação da 
pólio. “você pode imaginar com quantas pessoas eu 
consegui me encontrar durante estes dias”, diz lacy, 
que foi presidente do ri em 1998-99 e serve atualmente 
como presidente da Força-tarefa de erradicação da pólio 
para os estados Unidos. trabalhando com ed long, da 
firma van scoyoc associates, ele mantém governantes 
e seus funcionários atualizados quanto ao status da 
iniciativa de erradicação, informando-os sobre o que já 
foi conquistado até agora e o que está programado para 
o ano que vem. e tem dado certo: no ano fiscal de 1995, 
o primeiro ano da iniciativa, os estados Unidos alocaram 
Us$11 milhões para o Centro norte-americano de 
Controle e prevenção de doenças, valor que aumentou 
para Us$111,6 milhões no ano de 2012, com uma 
alocação adicional de Us$39,5 para a Usaid. “acho 
que uma das coisas que mais impressionou o Congresso 
foi o valor que os rotarianos arrecadaram”, conta lacy. 
anualmente o rotary homenageia os membros do 
Congresso que fizeram contribuições para a causa, seja 
escrevendo cartas para o presidente ou outros membros 
do Congresso, como “promotores da erradicação da 
pólio”. o país é o maior doador do setor público para a 
gpei, tendo investido mais de Us$2 bilhões.  
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como começar

A coisa mais importante que você pode 
fazer agora é conversar com governantes, 
executivos e amigos sobre a importância 

do apoio à erradicação da pólio. não sabe o que 
dizer? aqui vão três ideias:  

 1Compartilhe artigos sobre a erradicação  
da pólio, sobretudo os que dão destaque  
ao papel do rotary e à necessidade de suporte.  

 2 ilustre a importância de acabarmos com a 
paralisia infantil com gráficos disponíveis em 
www.endpolionow.org/pt. gráficos transmitem 

mensagens importantes de forma simples e podem 
ser compartilhados pelas redes sociais.

 3Convide um representante do governo para 
falar em seu clube e aproveite o evento para 
ressaltar o compromisso do rotary com a 

erradicação da poliomielite. dê ao palestrante um 
presente relacionado à pólio, como o pin end polio 
now ou uma foto de uma criança sendo vacinada. 
você também pode entregar um certificado para 
anunciar que uma contribuição foi feita ao pólio plus 
em nome do orador.  

FINaNCIamENto 
atual*
65%

dÉfIcIt:  
us$700 mIlhões* 

35%

orçamento da 
gpeI para  
2012-13:  
us$2,18 BIlhões*

fundação  
rotárIa e  
BIll &  
melInda gates  

20%

*Em  
outubro  
dE 2012


