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hegamos aos 105 anos! Tenho o privilégio de presidir a Fundação
Oswaldo Cruz neste momento. Junto com os vice-presidentes,
os diretores das Unidades da Fiocruz e toda a comunidade de
pesquisadores, tecnólogos, funcionários e estudantes da Instituição,

temos muito orgulho de sermos herdeiros de uma magnífica tradição técnico-
científica que se consolidou ao longo do século 20 e adentra o século 21 e o
terceiro milênio com renovadas esperanças.

Às extraordinárias contribuições de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e outros
renomados cientistas brasileiros, que dedicaram suas vidas à pesquisa em saúde
na Fiocruz, temos o orgulho de agregar nossas contribuições. Os pesquisadores
da Fiocruz estão entre os mais ativos produtores de artigos científicos do país,
nos mais diversos objetos das diferentes áreas do conhecimento humano em
saúde. Nos últimos anos, procuramos dar forte impulso ao desenvolvimento
tecnológico na instituição, seja no tocante aos produtos usados em saúde, seja
nas ferramentas e metodologias apropriadas para a saúde pública e a clínica.
Temos sido capazes de absorver tecnologias maduras e produzir vacinas,
medicamentos e insumos para diagnósticos das nossas principais doenças.
Somos a principal instituição não-universitária de formação de recursos humanos
(especialistas, mestres e doutores) na área da saúde do país. E temos tido o
cuidado especial de, através de iniciativas e programas de informação e
comunicação, estabelecer laços sólidos entre pesquisadores e professores, assim
como com a população em geral, por meio da divulgação científica em saúde.

Foi certamente por essas razões que, generosamente, a Unesco premiou
a Fiocruz, em 2002, como a instituição do ano na área das Ciências.

Nossa pretensão é deixarmos a Fundação preparada para atender às necessidades
em saúde do presente e do futuro e legarmos aos que nos sucederem, na
ininterrupta história dos ciclos de vida, uma instituição tão saudável quanto a
que herdamos dos que nos antecederam nesta casa secular.

Convido aos leitores a percorrerem nossa história nas páginas seguintes desta Revista
de Manguinhos, que quer celebrar, com todos os brasileiros, os 105 anos da Fiocruz.

Grande abraço,

Paulo M. Buss
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

Prezado leitor,
é com grande satisfação que inauguramos neste número especial da Revista de
Manguinhos um novo projeto gráfico. Trata-se de uma evolução natural da
revista, que nos primeiros números herdou da publicação da qual se originou - o
jornal Folha de Manguinhos - vários dos elementos gráficos concebidos para esta
última publicação. Parte dessas mudanças o leitor perceberá nos próximos
números. Você que acompanha nosso trabalho pela Revista também poderá a
partir deste mês conferir as mudanças no nosso sítio eletrônico na internet
(www.fiocruz.br/ccs).Mande sua opinião e boa leitura!
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