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ual a ligação que uma instituição que atua na área
de ciência e tecnologia e de saúde pública deve ter com
as discussões que envolvem o tema violência? Para al-
guns, o vínculo com o tema não deveria figurar na lista de

prioridades em pesquisa de uma instituição com esse perfil. Trata-se
de um equívoco. Estudar os diferentes aspectos da violência, os
componentes sociais que a originam e os impactos na área de saúde
pública, é tão relevante quanto as pesquisas para se chegar a uma
vacina e à produção de uma nova classe de medicamentos.

Por si só, marcadores como os homicídios, que cresceram 115%
nas últimas duas décadas, consubstanciam a nossa tese. Por isso é
que a Fiocruz tem o maior orgulho de abrigar, desde a década de
1980, um dos centros de estudos mais atuantes no Brasil na produção
de reflexões sobre a violência: o Centro Latino-Americano de Estudos
sobre Violência e Saúde Jorge Careli (Claves). Esta edição da Revista
de Manguinhos traz como um dos temas centrais a divulgação de
alguns dos recentes estudos do nosso Claves.

Outro destaque é a reportagem sobre a Escola Politécnica Joaquim
Venâncio, a melhor escola da rede pública do país segundo a avaliação
do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), do Ministério da Educação.
É o setor público dando mais uma prova da sua eficiência e do compro-
misso com a educação de qualidade.

Excelência que também pode ser percebida em outras páginas
desta edição: a obtenção nos laboratórios da Fiocruz do primeiro
mosquito transgênico da América Latina, a incorporação de mais um
centro de referência, agora na área de genética, o novo recorde de
exportação de vacinas e os 30 anos de Biomanguinhos, os indicadores
de sobrevida em Aids obtidos por uma de nossas unidades de assistên-
cia em saúde. Mas há muito mais do que isso, como provam as pági-
nas a seguir.

Por fim, quero destacar o lançamento recente da Comissão Nacional
sobre Determinantes Sociais da Saúde, instituída por decreto do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, e também incluído nesta edição. A Fiocruz
teve ativa participação na elaboração desta Comissão, que pretende
trazer para o centro das discussões nacionais os impactos das desigualda-
des sociais. E certamente a questão da violência, referida aqui inicialmen-
te, estará entre um dos temas prioritários a ser examinado.

Boa leitura.

Paulo Marchiori Buss
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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