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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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Um dia
especial
para a
saúde

oi um dia de festa, com direito a
inaugurações, conversas com ser-
vidores e alunos e um discurso
do presidente Lula que reafirmou

o caráter estratégico, público e com com-
promisso social do governo em relação às
ações de saúde pública. No Dia Nacional
da Saúde, 5 de agosto,  o presidente cum-
priu uma agenda repleta de atividades, re-
lacionadas a três das unidades da Fiocruz.
O presidente chegou ao campus de heli-
cóptero, que pousou quando passavam cin-
co minutos das 10h, acompanhado pela pri-
meira-dama, Marisa Letícia, e pelos
ministros da Educação, Tarso Genro, e da
Saúde, Humberto Costa. Recebido pelo
ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo
Campos, e pelo presidente da Fiocruz, Pau-
lo Buss, Lula se dirigiu ao Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos (Biomangui-
nhos), no qual cumpriu o primeiro
compromisso do dia, o descerramento da
placa de inauguração do Centro de Produ-
ção de Antígenos Bacterianos Charles Mé-
rieux (CPAB), o mais moderno laboratório
de vacinas bacterianas da América Latina.
Para Lula, “o que a Fiocruz faz pelo povo
engrandece a todos nós”.

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ
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Em seguida, Lula visitou as novas
instalações da Escola Politécnica de Saú-
de Joaquim Venâncio (EPSJV). No pré-
dio ele conheceu as instalações, que
têm cinco mil metros quadrados e con-
ta com 23 laboratórios, além de salas
de aula e restaurante. A obra vai bene-
ficiar cerca de mil estudantes a cada
ano. Única escola federal do país volta-
da exclusivamente para a educação pro-
fissional em saúde, a EPSJV foi oficiali-
zada como Centro Colaborador da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
para a educação de técnicos em saúde.
Antes de descerrar a placa de inaugura-
ção da Escola, o presidente e dona
Marisa, que receberam jalecos idênticos
aos usados pelos estudantes, foram in-
centivados pela platéia a vestir os uni-
formes, o que prontamente fizeram.

Da Politécnica o presidente se
deslocou para o Castelo de Manguinhos,
onde se deu a posse da fábrica de me-
dicamentos comprada pela Fiocruz da
GlaxoSmithKline (GSK). O parque in-
dustrial, em Jacarepaguá, será incorpo-
rado ao Instituto de Tecnologia em Fár-
macos (Farmanguinhos) e, a partir de
2005, deverá produzir 50 milhões de
unidades de antibióticos para abaste-
cer o projeto da Farmácia Popular do
Brasil e outros programas do Ministé-
rio da Saúde. A fábrica, com 105 mil
metros quadrados, tem área três vezes
maior que a atual, em Manguinhos. O
governo investiu US$ 6 milhões na
aquisição da fábrica, cuja capacidade

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ

de base mediante a criação de novas
fontes de financiamento são os outros
pontos que compõem a agenda do
governo para o setor. “Inclusão social
não se faz só com trabalho e renda, mas
com ensino de qualidade”, afirmou Tarso.
“E a Escola Politécnica Joaquim Venâncio
é modelo de como formar cidadãos, que
futuramente criarão as instituições
econômicas e sociais que garantam a
inclusão social”. Em seguida, o ministro
da Saúde, Humberto Costa, abordou os
impactos que os investimentos na Fio-
cruz trarão para o setor saúde (ver box).

Fiocruz não fica nada
a dever a quaisquer

institutos de pesquisa
de ponta do mundo

Depois do discurso de Costa hou-
ve a entrega a Lula do título de doutor
honoris causa da Fiocruz. Ao discursar
para a platéia, que aguardava ansiosa-
mente a fala presidencial debaixo do sol
forte das 13h, um bem-humorado Lula
saudou o que chamou de “amigos da
Fiocruz” e brincando disse a eles que fi-
cassem tranqüilos porque não usaria o
diploma recém-recebido para clinicar.
Lula lembrou a importância da saúde, que
os pais enfatizam para os filhos desde
cedo, e afirmou que não é possível que
ainda existam filas nos hospitais. O pre-
sidente disse que a intenção é criar cen-
tros de excelência na saúde pública e
citou o QualiSUS, projeto que vai refor-

instalada permite quintuplicar a produ-
ção em relação à capacidade de hoje.

“Esta é a primeira vez que um
governo compra uma fábrica da iniciati-
va privada”, ressaltou Lula. “Estamos re-
cuperando uma fábrica que seria
desativada, eliminaria empregos e que
agora produzirá, em escala nacional, os
antibióticos mais usados no Brasil”. A di-
retora de Farmanguinhos, Núbia Boechat,
afirmou que o retorno dos investimen-
tos é certo. “Esse valor é pequeno perto
do retorno que podemos oferecer. Só em
2003 o Ministério da Saúde economizou
R$ 200 milhões adquirindo medicamen-
tos mais baratos de Farmanguinhos”.

Em frente ao Castelo, a solenida-
de abriu espaço para discursos. Paulo
Buss disse que a Fiocruz tem obtido
grande apoio deste governo e agrade-
ceu a Lula por ter assinado o Estatuto
da Fiocruz. Emocionado, ele recordou
que este era um antigo pleito do sani-
tarista Sergio Arouca, ex-presidente da
Fundação falecido há um ano.

Em seu pronunciamento, Tarso
Genro afirmou que a Escola Politécnica
é exemplo e símbolo de um dos quatro
pontos fundamentais da agenda de pri-
oridades do governo: a educação. O
ministro disse que desenvolver o ensi-
no técnico para promover a inclusão
social; expandir a alfabetização, promo-
vendo a cidadania; reformar a universi-
dade brasileira com investimentos em
expansão e qualificação do ensino pú-
blico superior; e reformular a educação
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mar seis hospitais de urgência do Rio
(Miguel Couto, Rocha Faria, Bonsuces-
so, Andaraí, Souza Aguiar e Salgado Fi-
lho), com investimentos de cerca de R$
40 milhões neste primeiro ano. Mas Lula
disse que também é preciso conscienti-
zar os profissionais do setor que é funda-
mental tratar bem os pacientes. Para o
presidente, “muitas vezes o carinho, o
sorriso, o bom atendimento valem mais
que uma injeção ou um antibiótico”. Lula
também comentou o programa de saú-
de bucal, que prevê a instalação de 400
unidades em todo o Brasil até 2006.

O presidente afirmou que a Fio-
cruz, seus servidores e suas pesquisas
significam bastante para o país. “O que
esta Fundação faz pelo povo engran-
dece a todos nós. Qualquer investi-
mento que se faça aqui é pouco perto
do que a Fundação já fez pelo Brasil. A
Fiocruz não fica nada a dever a quais-
quer institutos de pesquisa de ponta
do mundo”. Continuando, criticou a fi-
losofia do Estado-mínimo, que afirmou
ter imperado no Brasil nos últimos anos,
servindo ao desmonte da máquina pú-
blica. Para Lula, é fundamental alocar
recursos na saúde, o que em sua opi-
nião não representa gasto, mas inves-
timento. A vacinação, por exemplo, é
uma estratégia para evitar gastos futu-
ros. Enquanto o tratamento da menin-
gite causada por um bacilo conhecido
como Hib custa R$ 650 por paciente,
aplicar a vacina torna a pessoa imune
e sai por menos de R$ 25.

No pronunciamento na Fiocruz,
Humberto Costa lembrou que, alguns
dias após assumir a pasta, esteve na
Fiocruz e firmou o compromisso de
colocar o desenvolvimento da ciên-
cia e da tecnologia em saúde como
prioridade, oferecendo tratamento di-
ferenciado para a Fundação. “Esse
compromisso se consolida de forma
plena”, disse o ministro, referindo-se
ao investimento do governo de mais
de R$ 20 milhões para a construção
do CPAB e de R$ 18 milhões para a
aquisição da fábrica da GSK. “Ela re-
presenta um avanço para o SUS”, co-
memorou ele, mencionando que,
além da produção de medicamentos
para o sistema público de saúde, a
reativação do parque industrial, que
estava fechado, pode gerar empre-
gos para a cidade.

Costa classificou os avanços na
produção de vacinas e medicamen-
tos da Fiocruz como uma marca do
governo atual, que busca a auto-su-

Empregos e ações para o SUS

ficiência nacional. A produção de Far-
manguinhos reduz os custos com im-
portação, principalmente, dos medi-
camentos anti-Aids. Sete dos 16
anti-retrovirais que compõem o co-
quetel são fabricados pelo Instituto,
que até o final do ano deve lançar
duas novas formulações: a combina-
ção “3 em 1” e um medicamento
para crianças soropositivas.

Ressaltando mais uma vez sua
meta de implementar mudanças es-
truturais no sistema de saúde brasi-
leiro, através de projetos ousados,
Costa anunciou que o seu ministé-
rio deve reservar este ano R$ 80
milhões para investir na área de
pesquisa em saúde, tanto básica
como avançada. Ele também trans-
mitiu otimismo para a platéia ao to-
car no assunto do Plano Bresser. Se-
gundo o ministro, é possível que,
em breve, os servidores públicos
sejam restituídos das perdas salari-
ais ocasionadas por esse plano.

O ministro da saúde, Humberto Costa, reafirma seu compromisso de
colocar o desenvolvimento da ciência e tecnologia em saúde como prioridade
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Doses de vida
Unidade de vacinas bacterianas permitirá economia de R$ 10 milhões/ano ao Brasil

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ

IdadeIdadeIdadeIdadeIdade 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Menor de
um ano 837 630 250 154 89 51

De um a
quatro anos 698 576 239 126 72 30

Menor de
cinco anos 1535 1206 489 280 161 81

Todas as idades 1979 1616 580 408 235 138

Casos de meningite causada
por Haemophilus influenzae

tipo b (Hib) no Brasil antes e
depois da inclusão da Hib no

programa nacional de vacinação

Fonte: MS/SVS/COVER

O presidente Lula
observa demonstração
de uma das fases de
produção de vacina
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O
desenvolvimento de
vacinas no Brasil en-
tra em uma nova e
promissora fase. Com
a inauguração do Cen-

tro de Produção de Antígenos Bac-
terianos Charles Mérieux (CPAB),
em Biomanguinhos, unidade da Fi-
ocruz, o país passa a abrigar o mais
moderno laboratório de vacinas
bacterianas da América Latina. O
Centro tem capacidade para produ-
zir 20 milhões de doses anuais da
vacina contra o bacilo Haemophilus
influenzae tipo b (Hib) - microrga-
nismo responsável por infecções
graves e agudas em crianças, como
meningite purulenta, artrite e
epiglotite. Com a produção nacio-
nal dessa vacina, antes importada,
o CPAB vai atender a 100% da de-
manda do Ministério da Saúde para
o calendário básico de vacinação e
permitir uma economia direta de R$
10 milhões ao ano para o Brasil.

O CPAB também
tem capacidade para pro-
duzir 20 milhões de do-
ses anuais da vacina con-
tra meningite A e C. E,
futuramente, vai fabricar
ainda vacinas conjugadas
contra meningite B e C e
contra pneumococos.

De acordo com um estudo ame-
ricano realizado em 1998, 60% de co-
bertura de vacinação contra o Hib
entre crianças de 18 meses permite
uma economia total de US$ 207,1 mi-
lhões ao ano. Outras pesquisas já ava-
liaram a economia gerada para cada
dólar investido na vacinação contra
o Hib em diversos países (tabela 3).

LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório
de Vacinas Viraisde Vacinas Viraisde Vacinas Viraisde Vacinas Viraisde Vacinas Virais

Já está programada para 2005
a inauguração do Centro de Produ-
ção de Antígenos Virais (CPAV). Es-
tima-se que tenha capacidade de
produzir, por ano, 60 milhões de
doses anuais dos componentes sa-
rampo, caxumba e rubéola, além de
20 milhões de doses de outras va-
cinas. Em médio prazo, serão
fabricadas as vacinas contra varice-
la, hepatite A e rotavírus.

Doença Prevenção Tratamento
 (por pessoa)  (por pessoa)

Meningite purulenta R$ 23,10 R$ 731,00

Meningite por Hib (pediatria) R$ 23,10 R$ 654,00

Meningite por Hib (clínica médica) R$ 23,10 R$ 578,00

PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção
Doenças como a meningite

causada pelo Hib são extremamen-
te agressivas e de fácil contágio, atra-
vés da mucosa nasal e devido ao
contato com pessoas infectadas pela
bactéria. Essas infecções provocadas
pelo Hib acometem principalmente
bebês de seis a 12 meses de idade e
podem causar danos irreversíveis,
como paralisia, atraso mental e sur-
dez. A estratégia de vacinação é, por-
tanto, fundamental para proteger a
população.

 EconomiaEconomiaEconomiaEconomiaEconomia
O tratamento de doenças

como a meningite causada por Hib
custa R$ 650 por paciente. Aplicar
a vacina conjugada contra difteria,
tétano, pertussis e Hib (DTP/Hib)
torna a criança imune e sai por
menos de R$ 25.

Economia gerada para Ano em que foi
Países cada dólar investido na Equivalente em Reais realizada a pesquisa

vacinação contra o Hib

Israel US$ 1,5 R$ 4,50 1993

Chile US$ 1,7 R$ 5,10 1993

Suécia US$ 1,6 R$ 4,80 1994

Espanha Entre US$ 2,4 e 5,1 Entre R$ 7,20 e 15,30 1995

Estados Unidos Entre US$ 2,2 e 5,1 Entre R$ 6,60 e 15,30 1995

África do Sul Entre US$ 1,3 e 1,4 Entre R$ 3,90 e 4,20 1995

Custo da
prevenção

versus custo
do tratamento

Fonte: Ministério da Saúde e Biomanguinhos

Economia
da vacina

Hib contra a
meningite e
pneumonia

Fonte: Biomanguinhos
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om 105 mil metros qua-
drados, a nova fábrica de
medicamentos do Insti-
tuto de Tecnologia em
Fármacos (Farmangui-

nhos) da Fiocruz, em Jacarepaguá, é
três vezes maior do que o atual em
Manguinhos. Adquirido da empresa
GlaxoSmithKline Brasil, o parque indus-
trial passa a se chamar Complexo Tec-
nológico de Medicamentos Farmangui-
nhos. O governo brasileiro investiu US$
6 milhões de dólares na aquisição da
fábrica cuja capacidade instalada per-
mite quintuplicar a produção em rela-
ção à capacidade atual. Com a transfe-
rência gradativa da produção de

Nova fábrica de medicamentos da Fiocruz permitirá quintuplicar a produção

Manguinhos para Jacarepaguá, espera-
se que em 2007 seja alcançada a ca-
pacidade de dez bilhões de unidades
farmacêuticas (ufs) ao ano.

A expectativa é de que já em
2005 comece a produção de uma im-
portante classe de medicamentos
para a assistência à saúde pública: a
de penicilínicos (antibióticos), medi-
camento que a fábrica de Manguinhos
não tinha condições de oferecer à
rede pública de saúde. A previsão é
de que sejam produzidas no próxi-
mo ano cerca de 50 milhões de uni-
dades de antibióticos, entre outros
medicamentos, que serão encaminha-
dos ao SUS e a diversos programas

do Ministério da Saúde, como o Pro-
grama Saúde da Família.

Além disso, a linha de medica-
mentos deve diversificar-se e tornar-
se mais moderna, com produtos ino-
vadores, como os medicamentos de
doses fixas combinadas - fórmulas com
dois ou mais princípios ativos em um
só medicamento - para combater en-
fermidades como Aids, tuberculose e
malária. O Complexo Tecnológico de
Medicamentos abre, assim, possibilida-
des para produzir novas classes e for-
mas farmacêuticas.

A aquisição da planta industrial
da GlaxoSmithKline Brasil pela Fiocruz
representa um grande salto na assis-

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ

C

Autonomia em
medicamentos

Com 105 mil metros quadrados,
nova fábrica permitirá uma
economia superior a R$ 200
milhões ao ano em medicamentos
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tência farmacêutica à população bra-
sileira. Adquirir instalações de alta ca-
pacidade tecnológica da indústria far-
macêutica privada é, indubitavelmente,
uma iniciativa governamental pioneira
sem precedentes no exterior. O go-
verno brasileiro reafirma seu compro-
misso com a população ao garantir a
produção de alta tecnologia de medi-
camentos destinados à parcela mais
pobre do país.

Referência em AidsReferência em AidsReferência em AidsReferência em AidsReferência em Aids
O trabalho de Far-Manguinhos

gerou, em 2003, uma economia de
cerca de R$ 200 milhões para o Mi-
nistério da Saúde que, por adquirir

medicamentos mais baratos, pode
melhor otimizar os recursos públicos.
A produção de mais de 1,7 bilhão
de unidades farmacêuticas (compri-
midos, cápsulas, pomadas e cremes),
no ano passado, superou em 24% a
produção de 2002 e em dez vezes
a produção de 1997, batendo todos
os recordes.

Além de pesquisar e produzir
medicamentos no combate à Aids,
Farmanguinhos exporta tecnologia
anti-HIV para países da América Lati-
na e África. Esse é um dos trabalhos
de Farmanguinhos que, como único
laboratório do MS, atua em suporte a
diversos programas e políticas públi-

cas de saúde, fabricando medicamen-
tos por preços reduzidos e alto rigor
tecnológico e investindo em pesqui-
sa avançada.

Produzir medicamentos para o
tratamento das principais doenças
que atingem a população brasileira,
como hipertensão, diabetes, malária,
hanseníase, anemia, tuberculose, dis-
túrbios psiquiátricos, hepatites,  é a
missão de Farmanguinhos. Sua pro-
dução visa, sobretudo, o combate a
doenças negligenciadas pelo merca-
do farmacêutico e o fornecimento de
medicamentos de alto custo e gran-
de impacto no orçamento do Minis-
tério da Saúde.
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Referência em saúde
Presidente inaugura novo prédio da Escola Politécnica

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ

Lula e dona Marisa
vestem jaleco idêntico
ao dos estudantes da

escola politécnica
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Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV),
única escola federal do país
voltada exclusivamente
para a educação profissi-

onal em saúde, foi oficializada no dia da
visita de Lula como Centro Colaborador
da Organização Mundial de Saúde
(OMS) para a educação de técnicos em
saúde. O presidente inaugurou também
a nova sede da escola, que contou com
recursos do Ministério da Educação.

Um convênio firmado em 2002
entre a EPSJV e o Programa de Expan-
são da Educação Profissional do MEC
(Proep) garantiu o financiamento de
R$ 3,5 milhões para a construção do
novo prédio. O edifício de cinco mil
metros quadrados conta com 23 labo-
ratórios, além de salas de aula e um
restaurante. A obra vai beneficiar cer-
ca de mil estudantes por ano.

Criada em 1985, a escola tem
como objetivo articular o ensino, a pes-
quisa e a cooperação técnica em bene-
fício da melhoria da qualidade dos ser-
viços da saúde. Os cursos de educação
profissional de nível básico e técnico
abrangem as áreas de vigilância em saú-
de, atenção à saúde, gestão em saúde,
informação em saúde e procedimentos
de laboratório. Algumas habilitações téc-
nicas são cursadas de forma articulada e
concomitante ao ensino médio.

Como Centro Colaborador da
OMS, a escola participa de projetos in-
ternacionais de educação técnica em
saúde; de formação de docentes de cur-
sos técnicos em saúde; de consultoria
para o desenvolvimento local de educa-
ção de técnicos em saúde; e de elabora-
ção de materiais educacionais para o de-
senvolvimento de professores e de
técnicos em saúde, entre outros.

A trajetória da escola
A criação da Escola Politécnica de

Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) data
de agosto de 1985, com o nome inici-
al de Politécnico de Saúde Joaquim
Venâncio (PSJV). Naquele momento, os
fundadores consideravam que a estru-
turação de uma unidade destinada à
formação de profissionais de nível
médio, especialmente nas áreas de pro-
dução tecnológica, pesquisa biológica

A
e serviços de saúde pública, catalisaria
o enorme potencial de formação e de
difusão científica da Fiocruz.

O nome de Joaquim Venâncio foi
escolhido por ter sido ele um profissio-
nal de nível médio, que durante anos
serviu à pesquisa científica no Instituto
Oswaldo Cruz. Por seu espírito obser-
vador, pelas qualidades de caráter e in-
teligência, conseguiu, durante cerca de
35 anos de trabalho, aprender zoologia
de modo invejável. Uma de suas carac-
terísticas importantes era seu espírito de
colaboração e, dadas as indicações fei-

tas por Adolpho Lutz em seus trabalhos,
há casos em que foi citado na literatura
como seu colaborador direto.

Três modalidades de cursos fo-
ram inicialmente esboçadas na escola:
a) cursos voltados ao pessoal já absor-
vido pela rede de saúde, oferecidos
mediante convênios com instituições
do setor, que ofereceriam qualificações
nas referidas áreas; b) cursos ofereci-
dos segundo demanda dos próprios
serviços de saúde; c) cursos regulamen-

tados pelo sistema formal de ensino,
como habilitações técnicas de segun-
do grau, de acordo com a Lei no 5.692/
72, vigente à época.

Até 1993, o Politécnico da Saúde
iniciou suas atividades em duas frentes
principais de trabalho. Uma delas, desen-
volvida no âmbito estrito da instituição.
A outra frente constituiu-se de ações
conveniadas com várias instituições, tan-
to nacionais quanto internacionais. Em co-
erência com sua importância institucio-
nal, o movimento de estruturação da
EPSJV surgiu mediante a construção de

um novo projeto pedagógico que am-
pliasse suas práticas na perspectiva da
formação integral detrabalhadores.

Em 2004, a Escola se encontra
consolidada como unidade técnico-ci-
entífica da Fiocruz, com a missão de pro-
mover a educação profissional de nível
básico e técnico em saúde, no âmbito
nacional, prioritariamente para trabalha-
dores de nível médio do SUS, realizan-
do atividades de ensino, pesquisa e co-
operação técnico-científica.

O presidente
brincou com alunos

que trabalhavam diante
do microscópio
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Em discurso proferido na escadaria em frente ao Castelo de Manguinhos,

sede e símbolo da Fiocruz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando

debaixo do sol forte das 13h, elogiou a atuação dos servidores da Fundação

em favor da saúde pública brasileira ao longo das décadas. Tendo como

platéia cerca de 500 funcionários, Lula citou o investimento que o seu

governo fará nos hospitais públicos do Rio de Janeiro e em 400 centros de

saúde bucal que serão implantados pelo país, lembrou a importância de se

levar uma vida saudável e afirmou que, em muitas ocasiões, um gesto de

carinho vale mais que uma injeção ou um medicamento.

A Fiocruz
engrandece
o Brasil”

“
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eu querido companheiro
Humberto Costa, ministro
da Saúde, meu querido
companheiro Tarso Gen-
ro, ministro da Educação,

meu querido companheiro Eduardo
Campos, ministro da Ciência e Tecno-
logia, minha querida companheira
Marisa, meu querido companheiro Pau-
lo Buss, presidente da Fundação Oswal-
do Cruz, meus queridos companheiros
e companheiras parlamentares, meu
caro companheiro Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira, presidente da Firjan,
meus queridos amigos e amigas pes-
quisadores da Fiocruz, funcionários e
funcionárias da Fiocruz, alunos e alunas
da Escola Politécnica Joaquim Venâncio,
meus companheiros e companheiras da
imprensa, meus queridos amigos.

Na verdade, eu não precisaria
nem fazer um discurso aqui, porque
tudo o que está no meu discurso já foi
dito. Este é o problema de fazer dis-
curso por escrito e ter quatro ou cinco
companheiros falando antes da gente.

Mas, de qualquer forma, eu não
vou perder a oportunidade de falar al-
gumas palavras para vocês, dizendo aos
amigos da Fiocruz que irei, de forma
muito honrada, pendurar na sala da mi-
nha casa, não no Palácio do Planalto,
numa moldura bem bonita, esse diplo-
ma. E prometo a vocês que esse título

doutor honoris causa não será utilizado
para coisas não sérias. Podem ficar cer-
tos que eu não vou clinicar com esse
diploma, porque se fosse doutor honoris
causa em ciências políticas, eu até po-
deria fazer um pouco de política. Mas,
em se tratando de saúde, eu vou res-
peitar os profissionais do nosso país.

Desde pequeno, ou melhor, eu
não sou tão grande, mas desde muito
criança, eu, e possivelmente todos
vocês, um dia ouvimos dos pais a se-
guinte frase: “se tiver saúde, o resto a
gente faz”. Isso acontece, sobretudo,
no meio da população mais pobre do
país, ou seja, na situação mais difícil
em que esteja um chefe de família,
uma mãe ou um pai, normalmente eles
dizem: “o importante é ter saúde, com
saúde a gente enfrenta qualquer ad-
versidade.” Essa é uma máxima que
marca a minha visão de governo sobre
a questão da saúde.

Foi por isso que um dia, conver-
sando com o ministro Humberto Costa,
eu dizia: não é possível, ministro, que a
gente ligue a televisão e ouça alguém
dizendo, ou veja as imagens daquelas
pessoas no Hospital Souza Aguiar, no
Hospital Geral de Bonsucesso, no Hos-
pital Miguel Couto, sempre aquelas fi-
las de gente, as pessoas sendo maltra-
tadas, sempre mais gente do que o
hospital tem possibilidade de atender,

com pessoas tomando injeções em cor-
redores. E eu falei para o companheiro
Humberto Costa: Humberto, nós temos
que fazer alguma coisa. Nós não pode-
mos ficar imaginando se o hospital é
municipal, se é estadual, se é federal,
se é internacional. Nós temos que fazer
alguma coisa. Esse povo quando chega
num hospital, que é um lugar onde a
gente chega mais alquebrado, onde a
gente chega mais diminuído, a gente
tem que ser tratado com respeito, com
carinho, e o carinho vale mais do que
uma injeção, às vezes, vale mais do que
um antibiótico.

Pedi para o companheiro Hum-
berto Costa que faça um levantamen-
to no Rio de Janeiro e vamos tratar do
governo federal bancar, criar alguns
centros de excelência aqui, no Rio de
Janeiro, para que a televisão comece
a mostrar não apenas coisas ruins, mas
comece a mostrar que tem coisas ex-
cepcionais no Rio de Janeiro também.

E, para nossa felicidade, o gover-
no federal está assumindo a responsa-
bilidade de fazer a reforma no hospital
Souza Aguiar, no Hospital-Geral de
Bonsucesso, no hospital Miguel Couto,
no hospital do Andaraí e no hospital
Rocha Faria, só aqui no Rio de Janeiro,
mais alguns no Rio Grande do Sul, mais
alguns em Pernambuco, mais alguns
em Minas Gerais, porque o hospital,

M
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quando um paciente chega, dependen-
do da primeira imagem que ele tiver...
é como quando nasce um filho, ou seja,
dependendo da primeira cara que o
filho olhar, isso vai lhe marcar. Eu nun-
ca deixei a molecada ver a minha para
não se assustar, então, eu virava logo
para a Marisa.

Mas quando a pessoa chega num
hospital, dependendo do ambiente, já
fica pelo menos 20% melhor, depen-
dendo do sorriso da atendente, mais
10% melhor; dependendo do tratamen-
to do médico, com carinho, mais 10%
melhor. Depois vai ficar tudo mais fá-
cil porque vai precisar de apenas 50%
de medicamentos. Então, eu acho que
essa é uma coisa à qual o Ministério da
Saúde está se dedicando.

Uma outra coisa que é importante
dizer, aqui, porque estou na frente de
cientistas importantes, pessoas que pro-
duzem soluções para os problemas da
saúde no Brasil, outra coisa com que eu
nunca me conformei é que a saúde bu-
cal nunca foi tratada como uma questão
de saúde pública. Desde os tempos em
que eu era dirigente sindical, quando a
Volkswagen, a Ford e a Mercedes Benz
estabeleciam convênios com empresas
prestadoras de assistência médica. Lá,
cuidavam até da unha do dedão do pé,
mas não cuidavam da boca.

Eu ficava indignado porque é

exatamente pela boca onde entram
99% de todas as doenças que a gente
tem e ela não era tratada. Então, o com-
panheiro Humberto Costa, ficou sensi-
bilizado com o meu apelo e nós
estamos construindo no Brasil, se Deus
quiser, até dezembro de 2006, 400
centros de saúde bucal espalhados por
todo o território nacional para tratamen-
tos delicados como canal, porque eu
não sei se vocês sabem, mas muita
gente do povo, mais humilde, não tem
dinheiro para fazer uma obturação,
então, a coisa mais comum é chegar
no dentista, dizer que está doendo, e
ele mandar arrancar o dente. Eu sou
de um tempo em que o trabalhador ia
no sindicato pedir para arrancarem um
dente para ele ganhar o dia.

Então, nós, com esses 400 cen-
tros, vamos fazer tratamento de canal,
vamos fazer a correção que, hoje, só
gente de classe média pode fazer. E
vamos fazer prótese para que a gente
garanta o direito de sorrir a milhões de
pessoas pobres neste país, que aos 17,
18 anos já perderam metade dos den-
tes da boca. Essa eu acho que vai ser
uma marca, meu caro Humberto, que
você certamente passará para a histó-
ria, como o Ministro da Saúde que de-
finitivamente se preocupou com a saú-
de bucal do nosso país.

Além disso, eu penso que nós,

quando fazemos investimentos numa
instituição como esta, nós apenas
estamos respeitando o povo brasileiro
e fazendo com que o povo tenha di-
reito àquilo que está na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, aqui-
lo que está na Bíblia, aquilo que está
na nossa Constituição e aquilo que está
na maioria dos estatutos que regulam
entidades, que é o direito ao respeito,
à dignidade. A Fiocruz significa muito,
mas muito para o nosso país e eu pen-
so que qualquer investimento que fa-
çamos aqui é pouco diante do que a
Fiocruz já fez por este país.

A Fiocruz nos orgulha, a todos nós
brasileiros. Sua importância é marcada
não só pelos grandes nomes que aqui
já trabalharam, como Oswaldo Cruz ou
Carlos Chagas, mas também pelas inú-
meras vidas que foram salvas pelas
vacinas e medicamentos pesquisados
ou produzidos nos últimos 100 anos.

Como qualquer instituição públi-
ca, a Fundação Oswaldo Cruz venceu
muitos desafios em sua história, ora por
falta de atenção do governo federal, ora
por não contar com as verbas que seri-
am necessárias para que seu trabalho
fosse desenvolvido ou simplesmente
mantido de forma adequada.

Apesar dessas dificuldades, a Fi-
ocruz se manteve firme no papel de
ser um dos principais centros de de-
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senvolvimento e produção de vacinas
e medicamentos do Brasil.

E atingiu esse patamar compe-
tindo com laboratórios de porte mun-
dial. E, nos últimos anos, resistiu a um
falso consenso que queria o Estado
mínimo e fraco.

A excelência da Fiocruz mostrou
como o investimento do Estado na pro-
dução de medicamentos e vacinas
pode ser uma alternativa eficiente para
as políticas de saúde. Mostrou que po-
demos desenvolver tecnologias e pro-
duzir medicamentos de interesse da
população, gastando menos.

Mostrou também que alocar re-
cursos para a saúde significa investir
em uma sociedade sadia, com nossas
crianças crescendo livres de muitas
doenças evitáveis.

Eu costumo repetir que alocar
recursos para a saúde em áreas como
saneamento básico ou vacinas não é
gasto mas, sim, investimento.

É o caso, por exemplo, das vaci-
nas para meningite que serão produzi-
das, aqui em Manguinhos. Além do seu
valor ético e social, vacinar as pessoas
é também uma medida para evitar gas-
tos muito maiores no futuro.

Uma vacina contra meningite cus-
ta 23 reais. Tratar uma pessoa com essa
doença resulta numa despesa média de
650 reais. Por si só, fica muito mais ba-
rato prevenir do que remediar.

Meus amigos, minhas amigas. A
importância que este governo dá à Fio-
cruz e aos trabalhos aqui conduzidos não
se limita a palavras de reconhecimen-
to. Significa a garantia de investimentos
no desenvolvimento e na produção.

É o caso do novo Centro de Pro-
dução de Vacinas Bacterianas, que inau-
guramos aqui hoje. Além de produzir
as vacinas contra vários tipos de me-
ningite, ele vai permitir a economia
anual de 10 milhões de reais com a
compra de vacinas importadas para o
bacilo que causa influenza. Eu espero,
meu querido Humberto, que os 10
milhões que a gente vai economizar,
que a gente reinvista para poder eco-
nomizar outros 10 milhões depois.

Toda a nossa demanda interna
será suprida com essa produção, que
poderá até ser exportada para o
Mercosul. Ao mesmo tempo, garanti-
mos recursos do Ministério da Saúde

de cerca de 42 milhões de reais para
completar, até 2005, o Centro de Pro-
dução de Antígenos Virais que já está
sendo construído.

Esse centro irá produzir, a cada
ano, 60 milhões de doses de vacinas
para sarampo, caxumba e rubéola, e
outros 20 milhões de doses de outras
vacinas.

Além de produzir os antígenos que
já estão sendo usados, o centro poderá,
no futuro, fabricar vacinas que ainda es-
tão sendo desenvolvidas e testadas, como
é o caso da vacina contra a dengue.

O dia de hoje marca também um
fato inédito na história da nossa saúde.
Pela primeira vez, o Estado brasileiro,
através da Fiocruz, está comprando uma
fábrica de medicamentos que até en-
tão pertencia à iniciativa privada. Essa
fábrica, que utiliza tecnologia de ponta
e que entrou em funcionamento há
apenas quatro anos, seria desativada
pelos seus antigos proprietários.

Nós negociamos e encontramos
uma fórmula para resolver o problema e
adquirimos por 18 milhões de reais, recu-
perando um patrimônio muito superior
que estará a serviço da saúde pública.

A planta recém-comprada permi-
tirá à Fiocruz não só aumentar em mais
de cinco vezes sua produção de medi-
camentos, chegando a mais de 10 bi-
lhões de unidades em 2007, como tam-
bém produzirá em escala nacional os
antibióticos mais usados no Brasil.

Se somarmos todos os laboratóri-
os públicos, veremos que os investi-
mentos do governo federal cresceram
cinco vezes nos primeiros 18 meses
do nosso mandato, chegando a 36 mi-
lhões de reais. Este ano, o investimen-
to será muito maior, da ordem de 80
milhões de reais.

Meus amigos, minhas amigas da
Fiocruz. Hoje, também tive a oportu-
nidade de inaugurar a nova sede da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio. É uma nova edificação, mui-
to mais adequada ao grande número
de estudantes, técnicos e professores
que a freqüentam diariamente.

O ensino profissionalizante é um
tema muito importante para mim, que
tive nele a oportunidade de melhorar
de vida. Afinal, como os companhei-
ros e as companheiras sabem, foi atra-
vés do Senai que pude me tornar um

torneiro mecânico, antes de virar dou-
tor honoris  causa, e ingressar no mer-
cado formal de trabalho.

Essa escola, que está ganhando
uma nova sede hoje é, para muitos
jovens, tão importante quanto o Senai
foi para mim. Sua excelência em for-
mar técnicos de nível médio é reco-
nhecida no Brasil e no exterior. Em
nosso país, ela é a cabeça da rede do
ensino técnico em saúde.

As atividades da Escola Politécni-
ca de Saúde Joaquim Venâncio foram
consideradas exemplares pela Organi-
zação Mundial da Saúde, que deverá
utilizá-las em outros países.

Eu queria terminar dizendo a to-
dos vocês que está de parabéns a Fio-
cruz, está de parabéns a Escola Poli-
técnica de Saúde Joaquim Venâncio. O
que vocês fazem pelo nosso povo
engrandece a todos nós.

Queria dizer aos sindicalistas que
carinhosamente me entregaram um
documento que, como sindicalista que
fui, eu conheço, muitas vezes, a an-
gústia de vocês, representando os in-
teresses dos trabalhadores. Um grande
problema que nós enfrentamos no Bra-
sil é que quase tudo ligado ao funcio-
nalismo público está atrasado 10, 12,
15, 20, 17, 18, 19 anos, ou seja, não se
consegue recuperar as coisas que atra-
saram tanto tempo de uma hora para
a outra. As pessoas não podem esque-
cer que nós temos apenas 18 meses
de governo, não temos 18 anos e nem
podemos ter, porque o mandato é só
de quatro anos. Mas o que as pessoas
têm que acreditar é que, quando ter-
minar o nosso mandato, nós vamos
continuar trabalhando para que este
país possa mudar.

Então, cada um de nós lá, os mi-
nistros, vamos fazer o máximo que
pudermos para que a gente possa re-
cuperar o tempo perdido, para que
a gente possa tentar recuperar o des-
caso que houve no desmonte da má-
quina pública deste país, porque du-
rante muito tempo, a pretexto de
terceirizar serviços importantes, e a
pretexto de privatizar muitos setores,
se inventou que o funcionalismo pú-
blico brasileiro não era competente e
não tinha competência.

Aqui, na Fiocruz, a gente tem a
fotografia, o retrato, o mapa e a amostra-
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gem da decência que é o servidor públi-
co, quando ele é tratado com respeito e
com dignidade pelo governo de uma
cidade, de um estado ou de um país.

Eu quero, portanto, dizer que
vocês, para mim, significam muito,
como uma propaganda que está pas-
sando na televisão agora, em que apa-
recem várias pessoas, mas aqui o mais
famoso é o Ronaldinho, que aparece
mostrando a garra do brasileiro.

Eu acho que todo dia de manhã
nós precisamos nos levantar e pensar o
seguinte: não há país nenhum do mun-
do que consiga dar passos importantes,
em nenhuma área, se as pessoas não
estiverem com a auto-estima muito ele-
vada, se as pessoas não estiverem acre-
ditando naquilo que estão fazendo, se
as pessoas se acharem subalternas, se
não tiverem garra para lutar.

Eu já fiquei desempregado muito
tempo. Já fiquei um ano e dois meses

desempregado na minha vida, e eu sei
que é duro ficar desempregado. Mas a
gente não pode permitir que nenhuma
desgraça na vida humana possa abater
a nossa moral, possa abater a nossa auto-
estima, porque se um chefe de família
fica abatido, ele passa esse abatimento
para os filhos, ele passa para a mulher,
ele passa para os vizinhos.

Então, mesmo nos momentos
mais difíceis, nós precisamos começar
a utilizar aquela frase, daquela propa-
ganda; nós temos que olhar sempre
para a frente, olhar para a cara dos
nossos filhos, olhar para a cara da nos-
sa mulher, olhar para a cara dos nossos
companheiros e dizer: “Eu sou brasi-
leiro e brasileira, não desisto nunca e
eu tenho certeza que vou conquistar
as coisas em que eu acredito.” Da
mesma forma que eu tenho certeza
que este país nunca mais voltará a ser
um país conformado com a pobreza e

com a miséria, como foi até agora. Nós
vamos poder provar, nestes quatro anos
de mandato, que o Brasil bem gover-
nado pode ser exemplo para compe-
tir com qualquer país do mundo.

E a Fiocruz, quem sabe, pudes-
se servir de cartão postal para a gen-
te mostrar, em se tratando de pesqui-
sa, que a gente não deve nada a
nenhum país, em se tratando de pro-
duzir remédios, de produzir vacinas.
O Brasil compete com qualquer país
do mundo e a Fiocruz é um cartão
postal. Podem ficar certos, meu caro
Buss, que eu, em qualquer lugar do
mundo, terei muito orgulho em dizer
que no Brasil tem uma instituição da
qualidade da Fiocruz. E isso só vai
engrandecer o nosso país.

Meus parabéns a todos vocês. Que
Deus os abençoe e que a Fiocruz conti-
nue produzindo o que ela sabe produ-
zir, que é a saúde do nosso povo.

Diante de mais de 500 pessoas, presidente Lula diz ter orgulho da Fiocruz
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Novas conquistas
O presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Buss, destacou o
papel da instituição nas áreas de vacina, medicamentos e ensino.
Segundo ele, a Fiocruz começa a produzir vacinas que não estão no
PNI, antecipando-se a futuras necessidades, irá aumentar a produção
de medicamentos a custos mais baixos e forma anualmente cerca de
4.500 alunos. Buss aproveitou para agradecer publicamente a
assinatura do Decreto 4725, que estabelece a gestão participativa na
instituição. Acompanhe a seguir o discurso na íntegra.
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Na frente do Castelo Mourisco,
presidente da Fiocruz, Paulo Buss,
diz que a instituição lutará para que
se realize plenamente o lema:
“Brasil, um país de todos”
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xmo. sr. presidente Luíz Inácio
Lula da Silva, cuja trajetória po-
lítica e de vida vem inspiran-
do esperança e confiança a
todos os brasileiros; exmo. sr.

ministro Humberto Costa, nosso Minis-
tro da Saúde, a quem a Fiocruz agrade-
ce pelo apoio e incentivo constantes e
que lidera uma política reconhecidamen-
te inovadora no campo da saúde; exmo.
sr. ministro da Educação, Tarso Genro,
amigo de adolescência e companheiro
de política estudantil em Santa Maria,
no nosso Rio Grande, e que conduz com
viva inteligência e senso político a área
de educação do nosso Governo; exmo.
sr. ministro da Ciência e Tecnologia,
Eduardo Campos, cuja mensagem de
incentivo e apoio e com medidas con-
cretas vem implementando a política
de ciência e tecnologia do Governo
Lula; dona Marisa Letícia Lula da Silva,
sua presença honra muito todas as mu-
lheres desta Casa que, aliás, a senhora
pode observar, são maioria nesta Fun-
dação; demais membros da mesa, que
prestigiam esta Fundação com suas ilus-
tres presenças; demais autoridades e
amigos da Fiocruz, que aqui vem com-
partilhar conosco este grande momen-
to institucional; meus queridos compa-
nheiros da Fiocruz.

Senhor Presidente: é uma alegria
imensa receber V. Excia. aqui na
Fiocruz nesta manhã de 5 de agosto,
que é oficialmente o Dia Nacional da
Saúde, em comemoração ao nascimen-
to de Oswaldo Cruz, pai da saúde pú-
blica brasileira e patrono desta Casa.

Falo desta imensa alegria não
apenas em caráter pessoal, mas em
nome de todos nós, funcionários pú-
blicos, com muito orgulho, da Funda-
ção Oswaldo Cruz.

Aqui, senhor presidente, nos de-
dicamos há mais de 100 anos em prol
da saúde dos brasileiros. E o dia de hoje
é o coroamento de um longo e traba-
lhoso processo, que contou com o ines-
timável apoio de V. Excia. e do Minis-
tro Humberto Costa. Portanto, é
também um dia de muitos agradeci-
mentos e intensa comemoração.

Inauguramos juntos em Bioman-
guinhos a mais moderna planta de pro-
dução de antígenos destinados a vaci-

nas bacterianas da América Latina e
visitamos a planta de antígenos virais,
que o senhor será convidado a inaugu-
rar no ano que vem, em mais uma con-
quista do seu governo para a saúde do
nosso povo. No campo das vacinas
utilizadas rotineiramente pelo Progra-
ma Nacional de Imunizações do Minis-
tério da Saúde  – e que são muitas -
vamos, assim, em cooperação com
outros laboratórios públicos, como o
Instituto Butantan, o Tecpar e a Fun-
dação Ataulpho de Paiva, alcançando
a desejada auto-suficiência. Mas não
vamos parar por aí: a vacina tríplice
viral já está com a tecnologia negocia-
da e passa a ser produzida em Bioman-
guinhos; com o Butantan, a Fiocruz está
desenvolvendo a Penta Brasil – reu-
nindo cinco imunizantes na mesma va-
cina (contra coqueluche, tétano, difte-
ria, hepatite B e Hemophilus influenza);
e outras vacinas, que ainda não foram
sequer cogitadas para entrar no PNI, já
estão sendo desenvolvidas nos nossos
laboratórios, num processo de anteci-
pação a futuras necessidades. A outra
boa notícia  que quero transmitir ao
senhor, aos nossos ministros e a toda
audiência, é que já estamos exportan-
do a vacina da febre amarela aqui pro-
duzida para mais de 50 países, além
de órgãos das Nações Unidas, como a
OMS e o Unicef.

Por oportuno, desejo homenage-
ar, neste momento ao Dr. Charles
Mérrieux, que nomeia o prédio que
inauguramos em Biomanguinhos, na
figura de seu filho Alain Mérrieux, aqui
presente. O dr. Mérrieux, com sua vi-
são internacionalista de saúde pública,
soube, no momento certo, doar a
tecnologia e o primeiro fermentador,
que permitiram ao Brasil enfrentar a
epidemia de meningite dos anos 70
com uma vacina produzida na Fiocruz.

Hoje o senhor também toma
posse de uma moderníssima planta
para a produção de medicamentos,
localizada no pólo industrial de
Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro.
Adquirida pela Fiocruz à GlaxoSmith-
Kline, passa a integrar o Complexo
Tecnológico de Farmanguinhos, que
vai atender as necessidades do SUS nas
doenças mais negligenciadas; e que, si-

multaneamente, vai produzir medica-
mentos de ponta, para reduzir nossa
dependência externa, diminuir as im-
portações e gerar empregos de altas
densidades tecnológica e econômica.
Medicamentos contra o HIV/Aids; an-
tibióticos sofisticados e de alto custo;
antiparasitários diversos; medicamen-
tos contra hipertensão, diabetes e
colesterol elevado; e produtos de do-
ses fixas combinadas; serão produzidos
na nova fábrica a custos muito mais
baixos, o que permitirá suprir o SUS,
assim como as unidades da Farmácia
Popular do Brasil, também operadas,
como é do seu conhecimento, por esta
Fundação. Serão mais de 10 bilhões de
unidades farmacêuticas que estarão
sendo produzidas anualmente no final
de 2006. Quero informar ainda a V.
Excia. que até o final deste ano, esta-
remos entregando ao Ministério da Saú-
de as primeiras partidas de dois
biofármacos de alto custo – a eritropo-
etina e o interferon alfa – com
tecnologia adquirida de instituições ci-
entíficas cubanas, fruto do acordo de
cooperação celebrado entre nosso
Governo e o daquele país irmão.

Através da pesquisa e do desen-
volvimento tecnológico, sr. presidente
e srs. ministros, a Fiocruz pesquisa no-
vas vacinas, medicamentos e kits para
diagnóstico, assim como soluções para
os sistemas e serviços de saúde e as
vigilâncias em saúde. Não vou deta-
lhar os dois programas de desenvolvi-
mento, que reúnem mais de 120 pro-
jetos de alto nível, para não cansa-los
em demasia.

Sabemos todos aqui na Fiocruz o
apreço que tem V. Excia. e o ministro
Tarso Genro pela educação profissio-
nal. Hoje, seu Governo entrega à soci-
edade brasileira, decorrência de uma
cooperação entre os ministérios da Saú-
de e da Educação, através do Proep,
uma Escola Politécnica da Saúde reno-
vada em sua bela estrutura física que
recém inauguramos e prestigiada pelo
reconhecimento internacional como
Centro Colaborador da Organização
Mundial da Saúde. Estão em formação
presencial nesta Escola mais de mil téc-
nicos de nível médio e cerca de 5 mil
técnicos em âmbito nacional, pelo

E
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Proformar. De outro lado, a Escola Po-
litécnica sedia a Secretaria Técnica da
Rede de Escolas Técnicas do SUS, em
estreita colaboração com o Ministério
da Saúde.

Nosso programa de ensino glo-
bal tem hoje cerca de 4.500 alunos
matriculados em cursos presenciais,
entre os quais cerca de 1.200 mestran-
dos e doutorandos; e mais de 8 mil alu-
nos no programa de educação à dis-
tância em saúde, que cobre quase
todos os municípios brasileiros.

Além disso, ofertamos serviços de
saúde assistenciais diretos à população,
sediamos uma rede de laboratórios para
diagnóstico do sistema de vigilância

epidemiológica do Ministério da Saú-
de e um amplo programa de informa-
ção e comunicação em saúde, que in-
clui o Canal Saúde, o programa Radis,
rede de bibliotecas e quatro revistas
científicas.

Tudo isto fazemos, Sr. presiden-
te e Srs. ministros, com funcionários
públicos deste país, brasileiros que hon-
ram o título que carregam e empe-
nham-se com amor e competência na
realização do seu trabalho a favor da
saúde dos brasileiros.

Finalmente, Sr. presidente, é mi-
nha feliz obrigação agradecer-lhe, em
nome da nossa comunidade, pela assi-
natura, em 9 de junho de 2003, do

Decreto 4725, que depois de 16 anos
de espera, outorgou à Fiocruz seu Es-
tatuto, que estabelece em definitivo a
gestão democrática e participativa, im-
plantada nesta Casa pela figura ines-
quecível do nosso sempre presidente
Sergio Arouca. Por este ato, seu nome
fica para sempre registrado como um
dos grandes benfeitores da Fundação
Oswaldo Cruz em todos os tempos.

A frase de Oswaldo Cruz, estam-
pada no painel que hoje está estendi-
do sobre a face do Castelo Mourisco
de Manguinhos, “um sonho quase rea-
lizado” sempre nos chama a atenção
para o fato de que encerrado um tra-
balho, imediatamente outra missão se
apresenta a cada um aqui nesta Casa.
O dia de hoje encerra uma etapa e ime-
diatamente abre outra. E estejam se-
guros, presidente Lula e ministro
Humberto Costa, que nós todos aqui
estaremos firmes, como instituição in-
tegrante do Ministério da Saúde, para
que se realize plenamente o belo lema-
síntese do seu governo: Brasil, um país
de todos. Muito obrigado.

Buss  anunciou a
ampliação na produção
de medicamentos
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DIA NACIONAL
DA SAÚDE

5 de agosto de 2004

Presidente Luíz Inácio Lula da Silva e os ministros Humberto Costa,
da Saúde, e Tarso Genro, da Educação, e o Conselho Deliberativo da Fiocruz
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