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Alcançar a “Saúde para Todos” é um sonho que todos compartilhamos e que 

também tem a atraente característica de que todos podemos ajudar a construí-lo. 

Podem fazê-lo as altas autoridades políticas e governamentais que intervêm na adoção 

de políticas públicas, como as que nos honram hoje com sua presença; os centros 

acadêmicos, de pesquisa e pensamento, como o Fórum Econômico Mundial, tão bem 

representado aqui por Eva; os que existem nesta cidade e os que temos em nossos 

países; e, sem dúvida, os profissionais e trabalhadores da saúde pública.  

 

Certos desafios, porém, requerem uma abordagem de todos os setores do 

governo e de toda a sociedade. A epidemia silenciosa das doenças não transmissíveis, 

que têm devastadores efeitos sanitários, econômicos e sociais, é um desses desafios 

cuja superação exige um esforço consensual e coletivo. Por um lado, embora seja 

necessário adotar políticas públicas efetivas, também devemos estar motivados para 

fazer mudanças em nossa conduta individual que são imprescindíveis para prevenir 

essas doenças e participar como membros da comunidade num esforço coletivo.  

 

Por essa razão, foi lançada a Semana do Bem-Estar. Partindo da liderança dos 

países do Caribe com a Declaração de Port of Spain, em Trinidad e Tobago, da Reunião 

de Alto Nível das Nações Unidas, há um ano, e do Dia do Bem-Estar do Caribe, esse 

movimento vem crescendo. Por isso, é um prazer ter entre nós o Ministro da Guiana em 

representação desse movimento caribenho iniciado em 2008 que tem servido de 

inspiração e modelo. 

 

Como nos mostram as fotografias da exposição, todos podem fazer algo 

semelhante. Todos podem participar ativamente da tarefa de prevenir doenças e 

atenuar o impacto dessa epidemia silenciosa. Estas belas imagens mostram os 

habitantes das Américas em diferentes contextos, condições, lugares e idades, que 

exigem e valorizam as oportunidades que lhes são dadas para adotar hábitos saudáveis, 

comer bem e fazer exercícios. Vamos desfrutar esses bons exemplos, promovê-los 

intensamente e contribuir com nossa criatividade e energia, na Semana do Bem-Estar 

nas Américas deste ano e em cada ano seguinte! 
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