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O que você achou da nova
Revista de Manguinhos?

Mande seus comentários para:

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de
Janeiro - CEP: 21045-900

e-mail: ccs@fiocruz.br

tel: (21) 2270-5343

Fundação Oswaldo Cruz lança, nesta
oportunidade, seu novo instrumento

de comunicação com a sociedade:
a Revista de Manguinhos.

Pretendemos, com este novo veículo, levar
mais e melhores informações sobre as atividades
científicas, de ensino, de produção e de prestação
de serviços que realizamos na Instituição, em prol da
saúde dos brasileiros. Esta é uma obrigação de todas as
instituições públicas do país: compartilhar com a
sociedade, que as mantêm, tudo o que nelas se produz.

Temos, aqui na Fiocruz, a clara noção do papel
da ciência e tecnologia no mundo moderno: é
através da pesquisa científica e das inovações que se
venham a gerar dela que as sociedades podem obter
benefícios para o incremento da sua qualidade de vida.
Bem maior de todos os indivíduos, a saúde é uma das
grandes beneficiárias contemporâneas dos avanços
científicos: vejam-se os anos de vida com qualidade
propiciados pelos avanços tecnológicos em vacinas
mais seguras, diagnósticos precoces e mais precisos,
medicamentos e intervenções clínicas e cirúrgicas.

É um pouco disto tudo que falamos na nova Revista
de Manguinhos, trazendo aos leitores as novidades
das diversas unidades que compõem esta complexa
instituição centenária, solidamente plantada num
castelo mourisco no Rio de Janeiro, mas que se
projeta hoje também por todas as regiões do país,
em suas unidades da Amazônia, do Nordeste e de
Minas Gerais, ou através da cooperação técnica que
alcança praticamente todos os estados e a maioria
dos municípios brasileiros.

Boa leitura e bom proveito.

Paulo M. Buss
Presidente da Fiocruz
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