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Declaração do administrador da USAID, Mark Green, no Dia Internacional de Luta Contra a 

Malária 

No Dia Internacional de Luta Contra a Malária, eu relembro o período em que fui professor na África, há 

30 anos, quando meus alunos, rotineiramente, contraíam malária e morriam. Perdi alunos, pais perderam 

seus filhos, e vilas perderam gerações inteiras por causa dessa enfermidade. Essa é a razão do meu 

orgulho em relação ao trabalho transformador que a Iniciativa do Presidente dos EUA de Combate à 

Malária (PMI) realiza todos os dias, levando ferramentas econômicas e essenciais para salvar vidas – 

como mosquiteiros, inseticidas e medicamentos – às regiões habitadas por essas pessoas. Tenho orgulho 

de reportar que, durante o ano passado, a PMI se expandiu com sucesso em Burkina Faso, Camarões, 

Costa do Marfim, Níger e Serra Leoa, e hoje beneficia mais de 570 milhões de pessoas. 

Como iniciativa, em que participam diversas instituições governamentais, liderada pela Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e implantada com a participação dos 

Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), que é parte do Departamento de Saúde e 

Serviços Humanitários, contando com o apoio de vários outros departamentos e instituições federais, a 

PMI demonstra o poder do trabalho colaborativo na realização de um objetivo compartilhado: salvar 

vidas.  

Eu e o diretor dos CDC, Robert Redfield, reconhecemos que a PMI é um exemplo excelente de como a 

coordenação e a programação interinstitucionais podem e devem funcionar. Nossa meta é a expansão 

dessa colaboração em todos os nossos objetivos compartilhados que envolvam a saúde mundial. 

Como comunidade mundial, alcançamos sucessos admiráveis em nossa luta contra a malária. Unidos, nós 

reduzimos a taxa de mortalidade por malária pela metade na África Subsaariana, e salvamos 7 milhões de 

vidas em todo o mundo. A parceria sinergética entre a PMI e o Fundo Global de Luta contra a Sida, 

Tuberculose e Malária também é essencial para o nosso sucesso coletivo. 

O governo dos EUA é um parceiro inabalável dos governos nacionais, de outros doadores, das 

organizações multilaterais, do setor privado, das comunidades religiosas, das instituições acadêmicas e de 

muitos outros, na jornada para a eliminação da malária (Zero Malaria). Este ano, o tema do Dia 

Internacional de Luta Contra a Malária – “O Fim da Malária Começa Comigo” (Zero Malaria Starts with 

Me) – reconhece a função importante que todos nós desempenhamos na eliminação da malária. Hoje, eu 

reafirmo o apoio inabalável dos Estados Unidos na busca desse objetivo. 

### 

 

Esta tradução é fornecida como cortesia e apenas o texto original em inglês deve ser 
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