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hegamos à última edição de 2015 da Revista de Man-

guinhos. No ano em que a Fiocruz atingiu seu 115º ani-

versário, publicamos reportagens, textos e entrevistas que

expuseram toda a pluralidade desta instituição, que atua

em diversos segmentos, sempre em favor do bem-estar da população

brasileira. A força da Fundação surge de seus servidores e funcionári-

os, imbuídos da missão e dos valores que nos norteiam ao longo das

décadas e que tiveram no patrono Oswaldo Cruz o seu iniciador.

Esta imagem foi novamente ressaltada com os resultados da pes-

quisa desenvolvida pelo Instituto Reputation, ao revelar que a Fiocruz

tem uma reputação de forte a excelente em todos os públicos anali-

sados. Nesta edição, uma reportagem conta com detalhes como foi

feita a pesquisa, quais os públicos entrevistados e as categorias ana-

lisadas. Significa muito, para nós, saber que o trabalho desenvolvido

por esta instituição centenária é reconhecido pela população. E os

resultados, claro, servirão também para nos levar a pensar no que

pode ser aperfeiçoado.

Esta edição publica ainda um texto sobre o biolarvicida desenvol-

vido pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fio-

cruz), que está sendo preconizado pela OMS para combate ao vetor

da dengue, do zika vírus e do chikungunya. O tablete é capaz de

eliminar as larvas do mosquito em menos de 24 horas e sem causar

nenhum risco à saúde humana ou ao meio ambiente. Também nesta

revista, reportagens cobrem o borboletário da Fiocruz, o único do

Rio de Janeiro, os jogos virtuais em saúde, as mudanças climáticas e

outros temas.

Boa leitura e boas festas!

Paulo Gadelha

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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