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A
qui na Fiocruz a gente tem a fotografia, o
retrato, o mapa e a amostragem da decência
do que é um servidor público tratado com
respeito e dignidade pelo governo de uma
cidade, de um estado, de um país”

“O que esta Fundação faz pelo povo engrandece a todos nós”

“Qualquer investimento que se faça aqui é pouco perto do
que a Fundação já fez pelo Brasil”

As frases do presidente Lula, ditas durante o discurso para
um público de mais de 500 pessoas, entre autoridades das
três esferas de governo, representantes de organizações
civis e trabalhadores da Fiocruz, em solenidade nas
escadarias do Castelo de Manguinhos, por si só
demonstram o apreço que o desempenho dos servidores
da Fundação desperta na sociedade brasileira. Lula falou
como presidente, mas deixou claro que esse conceito da
instituição foi formado pelo cidadão Luiz Inácio, que
acompanha as ações da Fiocruz na área de saúde pública
há vários anos.

No dia que passou em Manguinhos, o presidente pôde
confirmar que a Fiocruz continua a fazer jus a sua história.
Conheceu as instalações de vacinas bacterianas em
Biomanguinhos, assinou o termo de posse da fábrica de
medicamentos de Farmanguinhos em Jacarepaguá e
inaugurou o novo prédio da Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio.

Lula conversou com técnicos de Biomanguinhos, colocou
jaleco de estudante, brincou com os alunos da
Politécnica, “quebrou” o protocolo para cumprimentar
populares que vieram à Fiocruz vê-lo e recebeu a
diretoria da Associação de Servidores da Fiocruz para
ouvir as reivindicações dos funcionários, aos quais
voltaria a citar na cerimônia como exemplo da qualidade
do serviço público. “Passei um dia esplêndido na Fiocruz”,
disse o presidente antes de se despedir.

Dia que, desde já, entra para a história da Fundação e que
registramos nas páginas a seguir.
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