
3R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J U N H O  D E  2 0 1 9

sta edição da Revista de Manguinhos traz como reportagem

principal a Agenda 2030, um dos mais importantes temas da

atualidade, discutido e pensado em todo o planeta. Os 17 ob-

jetivos que constituem a Agenda de Desenvolvimento Susten-

tável da ONU, conhecida como Agenda 2030, pretendem responder aos

principais desafios do mundo, integrando a visão econômica, social e ambi-

ental. O combate às desigualdades sociais, tanto internas aos países quanto

entre diferentes Estados soberanos, é indispensável para o cumprimento

desses objetivos. A Agenda é também um marco para nós e em 2016 cria-

mos um grupo de trabalho para debater o tema e, no ano seguinte, o Con-

gresso Interno da instituição definiu a Estratégia Fiocruz para a Agenda

2030. As próximas páginas apresentam o que a Fundação, em suas várias

unidades, está elaborando nesse campo.

Outro tema de destaque deste número é a importância da revista Me-

mórias do Instituto Oswaldo Cruz entre as publicações científicas. A

revista foi premiada pela Web of Science, banco de dados que serve de

base para o cálculo dos principais indicadores de relevância das publicações

científicas. Também chamo a atenção para o texto que informa que o Insti-

tuto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) obteve o registro

do Entricitabina+Tenofovir, um antirretroviral em dose fixa combinada usa-

do na profilaxia pré-exposição ao HIV.

Ressalto que em maio, mês de aniversário desta instituição, lançamos o

projeto relativo aos 120 anos da Fiocruz, que serão comemorados em 2020.

Ao longo do ano, diversos eventos marcarão a data e serão oportunamente

divulgados em nossos meios de comunicação.

Boa leitura!

Nísia Trindade Lima

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

E

Foto: detalhe do painel de Burle Marx no Pavilhão de Cursos da Fiocruz

RM 41 - GUTO [backup].pmd 11/06/2019, 14:253


