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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.

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ

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
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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


