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Prezado leitor,

ano de 2003 marca um novo período na vida
republicana brasileira. Uma importante
transição está se registrando no país: pela
primeira vez, um trabalhador alçou-se à

Presidência da República. A primeira mensagem do
presidente Lula foi clara, convocando o povo
brasileiro para uma luta sem tréguas pela eliminação
da fome, uma chaga social inaceitável no nosso país.
Mas pretendemos mais: queremos ver mitigada,
senão eliminada, a pobreza extrema, degradante,
ofensiva, brutal.

A Fiocruz está inteiramente envolvida com esse
projeto em todas as dimensões de sua atuação. Logo
no início de janeiro convocamos uma ampla reunião
para estabelecer nossos planos de participação no
Fome Zero e já estamos em ação.

Este número da Revista de Manguinhos mostra
algumas iniciativas do programa social da Fiocruz,
através da atuação do Centro de Saúde na ENSP, que
participa ativamente do projeto de desenvolvimento
local integrado e sustentável de Manguinhos (DLIS
Manguinhos) e da promoção da saúde na região.

Mas tem muito mais: uma grande pesquisa sobre a
saúde dos brasileiros, com apoio da OMS; novos kits
para diagnóstico de Aids; as ações coordenadas
sobre o dengue de todos os setores da Fiocruz; o
ousado programa de capacitação de agentes de
vigilância em saúde; a “exportação” da nossa
experiência com o Banco de Leite Humano, entre
muitas outras matérias.

Não deixe de ler também a entrevista com Sérgio
Arouca, nosso ex-presidente, que agora é o
Secretário de Gestão Participativa do Ministério da
Saúde e vai organizar a Conferência Nacional de
Saúde, em caráter extraordinário.

Boa leitura e desfrute conosco um pouco da sua
Fiocruz, já que ela existe para servir à sociedade
brasileira e você é o nosso melhor conselheiro.

Cordial abraço.

Paulo M. Buss

Presidente da Fiocruz
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