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CARTA ABERTA 
 

CONTINUIDADE, MUDANÇA E INTEGRAÇÃO * 
 

Marcio José de Almeida** 
 
 Minhas palavras iniciais são de agradecimento: ao Secretário Michele 
Caputo Neto pela confiança e convite para integrar sua equipe e a do 
Governador Beto Richa, especificamente para contribuir para a edificação da 
Nova Escola de Saúde Pública do Paraná; à minha antecessora e ex-colega 
de trabalho na UEL Célia Regina Rodrigues Gil e à Ana Lucia Nascimento 
Fonseca pela condução segura e tranquila nesses meses de transição à 
frente da Escola e pela recepção gentil que promoveu, introduzindo-me nos 
contatos iniciais com o corpo técnico-administrativo desta importante Unidade 
da Secretaria de Estado da Saúde.  
 
 Os agradecimentos são extensivos aos familiares, amigos, colegas da 
Casa Civil e das Faculdades Pequeno Príncipe, aos colegas de trabalho 
nesses anos todos em que me dediquei à saúde pública/saúde coletiva e 
com quem aprendi muito; aos demais dirigentes, servidores da SESA e 
conselheiros de saúde que nos últimos quatro meses dirigiram-me palavras 
de apoio e estímulo e com quem quero aprender muito mais.  
 
 Sou de 1949 e faço parte da geração nascida entre o final da 2a 
Grande Guerra Mundial e meados da década de 1960. Geração essa que na 
Europa, nos EUA e no Canadá é conhecida como Baby Boomer e que aqui 
no Brasil alguns autores chamam de “geração dos sonhos coletivos”. Uma 
das características dos seus integrantes é que estamos sempre dispostos a 
aprender. 
 
 Muito obrigado Secretário Michele e a todos vocês! 
 
 Minhas palavras seguintes são fruto de algumas reflexões que julgo 
pertinentes ao momento. São reflexões preliminares que merecem 
aprofundamentos que deverão ser feitos no decorrer das próximas semanas 
quando, juntos, daremos prosseguimento ao planejamento estratégico da 
Escola e definiremos nossas Metas para 1/1/2019, horizonte de tempo 
estabelecido pelo Governador Beto Richa para toda sua equipe durante a 
posse no último dia 1o. 
 
 São reflexões voltadas ao Contexto Interno e ao Contexto Externo da 
Escola. Apresento-as sob a forma de questões/perguntas. Tanto para 
demonstrar uma verdadeira disposição para o diálogo, ainda que eu pense 
ter respostas para algumas, como para fazer jus ao espírito crítico e 
investigativo que deve presidir esta Unidade, vocacionada para o ensino, a 
pesquisa, a aprendizagem, para a construção e disseminação do 
conhecimento. 
______________________________  
* Ato de posse e transmissão do cargo de Diretor da Escola de Saúde Pública do 
Paraná-Centro Formador de Recursos Humanos em Saúde. Curitiba, 9/1/2015. 
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Questões voltadas ao Contexto Interno da Escola 
 
 
 Existem muitas, no entanto selecionei as três que julgo mais 
pertinentes para abordar neste momento: 
 
1a Além das novas e futuras instalações físicas, cujos projetos de 
engenharia foram elaborados no ano passado e para cuja execução 
existem dotações orçamentárias definidas, no que consiste de fato o 
projeto de uma Nova Escola de Saúde Pública do Paraná? O Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Escola – PDI 2012-2017 e o recente 
exercício de atualização do Mapa Estratégico, ainda incompleto, contêm 
importantes contribuições neste sentido. Mas há necessidade de uma 
explicitação mais pormenorizada e aprofundada de todas as dimensões que 
devem caracterizar uma Escola mantida por uma Secretaria de Saúde de 
Estado, cujo Governo é também responsável pela manutenção da maior rede 
de Instituições de Ensino Superior públicas estaduais que, por sua vez, 
possuem estruturas e programas de saúde pública ou de saúde coletiva. O 
que é diferente de outras Escolas, como a de São Paulo, vinculada a USP ou 
a que existe no Rio de Janeiro, criada em 1954 e vinculada desde 1958 ao 
Ministério da Saúde. Pois bem, qual é de fato essa diferença? Apenas quanto 
aos nossos vínculos? Temos algumas definições em termos de projeto 
pedagógico, sobre linhas de pesquisa científica, etc. Mas temos lacunas, 
como o estágio de desenvolvimento incipiente da educação à distância. Falta 
ainda uma sistematização e consolidação que contribua para uma 
identificação clara das justificativas, das bases teóricas, conceituais e 
metodológicas de iniciativas educacionais não habituais que sejam 
portadoras de inovações  que: a) estabeleçam uma ligação forte entre 
aprendizagem e busca da qualidade na atenção ao paciente; b) estimulem e 
desenvolvam a aprendizagem autodirigida; c) tenham a aprendizagem em 
grupos pequenos (8 a 12 pessoas) como componente fundamental; d) 
estimulem o hábito da avaliação do desempenho, realizada por pares ou 
auto-conduzida; e) promovam a adoção de padrões explícitos de 
desempenho por meio da adesão a critérios e protocolos de atendimento; f) 
ampliem o escopo da educação permanente, abrangendo também aspectos 
interpessoais e outros ligados ao desenvolvimento pessoal. Qual deve ser o 
propósito maior da Nova Escola, considerando o contexto e as necessidades 
atuais de um SUS que em muitas esferas está em crise e qual deve ser o 
papel da Secretaria como sua principal mantenedora no estado? Também 
faltam definições mais consistentes acerca do modelo de gestão acadêmica e 
institucional, falta aperfeiçoar e/ou criar mecanismos que valorizem a 
competência, a capacitação, a meritocracia e que assegurem a eficiência e a 
eficácia gerencial nos processos acadêmico-administrativos. E ainda 
precisamos avançar na formulação de uma Política de Excelência que 
fortaleça a avaliação externa de cursos, projetos e de programas, que 
promova maior produtividade, a qualidade e a inovação.  
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2a Em que medida a união entre a Escola de Saúde Pública e o Centro 
Formador é um processo finalizado? Não se trata de questionar uma 
decisão tomada e implementada há 4 anos. Trata-se isto sim de consolidar 
uma união que preserve e valorize as histórias e conquistas de duas 
estruturas que podem ser fortalecidas na medida em que sejam unificadas e 
elevadas a um novo patamar. Guardadas as devidas proporções, na minha 
opinião vivemos na SESA uma situação algo parecida com a fase de 
construção do SUS (Sistema Único de Saúde) que passou antes pelo SUDS 
(Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde). Da mesma forma que não 
perdi o honroso título de paraninfo dos formandos de 1991 do Curso de THD 
promovido pelo Centro Formador, os profissionais que atuaram no Centro 
Formador continuarão sendo respeitados e valorizados na Escola. Mas este é 
um processo que não está finalizado e sobre o qual precisamos refletir e dar 
encaminhamentos condizentes com as histórias de vida das estruturas e dos 
profissionais envolvidos, cujas origens datam da década de 1950. Passados 
60 anos, é hora de adequar o modelo ao contexto atual da saúde no estado e 
no Brasil. A gestão anterior da SESA percebeu essa necessidade e deu os 
encaminhamentos iniciais para a união pretendida. Cabe-nos agora 
avançarmos no encaminhamento dos aspectos estruturais, organizacionais e 
de desenvolvimento do corpo técnico, de forma a potencializar os benefícios 
da mudança e fortalecer o papel da Nova Escola. Principalmente tendo em 
vista que a decisão do Governador Beto Richa e do Secretário Michele é de 
dotar o Paraná de uma Escola de Saúde Pública que além de ser uma das 
mais antigas do País (a ENSP também comemorou 60 anos em 2014!) seja 
moderna, eficiente e reconhecida nacionalmente. 
 
 
3a Existe apoio interno com relação a decisão de promover a 
participação da Fundação Estatal de Atenção à Saúde do Paraná no 
arcabouço institucional da Nova Escola? Quais foram os debates e 
análises que aconteceram internamente por ocasião da tramitação do Projeto 
de Lei em 2013 e 2014, aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná e 
sancionado pelo Governador Beto Richa como Lei 17.959/2014? Como é do 
conhecimento, existe a decisão de incluir as atividades da Escola como parte 
integrante de um dos primeiros Contratos de Gestão a serem celebrados 
entre a SESA e a Fundação. Entendo que a concretização dessa decisão não 
nos coloca diante de uma ameaça de privatização da Escola, mas sim diante 
da oportunidade de fortalecimento das suas condições objetivas de 
funcionamento e da afirmação do seu caráter público. Com a participação da 
Fundação Estatal teremos melhores condições para mais eficiência e 
agilidade no funcionamento da Escola, podendo contratar professores, 
técnicos, ampliar o escopo das ações de pesquisa, da divulgação científica, 
etc. Mas para isto é preciso que tenhamos clareza a respeito e se para isso 
for necessário estabelecermos um diálogo interno, que este se dê de forma 
despartidarizada. Pessoalmente tenho convicções a respeito que não são de 
hoje. Na 8a Conferência Nacional de Saúde, em 1986, fui defensor do SUS 
público e não estatal, tese felizmente vitoriosa no Relatório Final e 
contemplada na Constituição Federal de 1988. Isso não significa que seja 
intolerante e avesso a ouvir os argumentos e a debater com os que pensam 
diferente, desde que se tenha clareza de que não estamos em tempos de 
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discussão da Lei e sim em tempos de cumpri-la. Mais do que isso, estamos 
em tempo de rever conceitos e nos aperfeiçoarmos a partir das mudanças 
que por ela advenham. 
 
 
Questões voltadas ao Contexto Externo da Escola 
 
 Da mesma forma, também existem muitas questões, mais até do que 
as voltadas ao Contexto Interno. Igualmente selecionei três para abordar 
neste momento e nenhuma delas é relacionada à crise fiscal e à crise ética. 
Não por serem de menor importância. Simplesmente porque estas são 
tratadas diariamente nos meios de comunicação e nas ruas. Selecionei 
outras: 
 
1a Se a Nova Escola de Saúde Pública do Paraná é uma Unidade 
importante da SESA, com peculiaridades decorrentes das suas 
características de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de 
disseminação do conhecimento voltadas para o desenvolvimento do 
SUS, qual deve ser o seu relacionamento com as demais estruturas da 
Secretaria, tanto as de nível central (Superintendências), como as 
Regionais e as Unidades Descentralizadas? Seguramente não devem ser 
relações de submissão e tampouco de independência. Como deve acontecer 
a subordinação à direção central da Secretaria e estabelecer-se uma 
participação democrática das estruturas regionais. Enfim, precisamos refletir 
sobre como é que a Escola deve se organizar “estadualmente”? Em que 
medida deve acontecer a participação da Escola em iniciativas de educação 
continuada ou permanente desenvolvidas por Unidades descentralizadas, 
pelas Superintendências e mesmo em Programas especiais como o 
Telessaúde? Além de cursos formais, de formação inicial, educação 
profissional e especialização de nível técnico e Lato Sensu, quais outros 
formatos de atividades devem ser desenvolvidos pela Escola que leve a 
instalação de um verdadeiro ambiente de aprendizagem em todas as esferas 
da Secretaria? Ciclos de Debates, Centro de Estudos, Residências Médicas, 
de Especialidades e Multiprofissionais em todas as Unidades Próprias da 
SESA? Como implantar a Residência Médica mais estratégica e decisiva 
para a mudança do modelo de atenção que é a Residência de Medicina de 
Família e Comunidade, cuja prática é essencialmente ambulatorial e, portanto, 
desenvolvida em Unidades de Saúde sob gestão municipal? Como definir as 
prioridades de uma forma democrática e participativa que envolva e promova 
a participação, também na execução, das iniciativas, projetos e programas? 
Ou seja, a partir do entendimento da nossa relação com a estrutura de saúde 
do estado, precisamos rever a nossa contribuição enquanto Escola. 
 
2a Pensando no Contexto Externo para além dos “muros” da SESA, 
como deve ser o relacionamento da Escola com as demais estruturas 
formadoras/educacionais existentes no Paraná? Refiro-me às Unidades 
mantidas por algumas Secretarias Municipais de Saúde, às pessoas e 
iniciativas em Consórcios Intermunicipais de Saúde, às IES públicas e 
privadas e também com a Escola de Governo, vinculada a SEAP. A 
configuração de uma Rede estadual de Saúde Pública e Saúde Coletiva seria 
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adequada e viável? Nessas relações a Escola deve cumprir algum papel 
indutor? A ordenação da formação de recursos humanos em saúde e o 
incremento do desenvolvimento científico e tecnológico em saúde são papéis 
atribuídos constitucionalmente ao SUS. O Ministério da Saúde, via Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES – tem procurado 
agir nesse rumo e a Política Nacional de Educação Permanente, o Contrato 
Organizativo da Ação Pública no Ensino e na Saúde (COAP-ES) são 
algumas iniciativas. Assim como o Programa de Apoio a Projetos de 
Pesquisa de interesse do SUS (PPSUS), uma iniciativa da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), do MS. Qual deve ser a 
leitura e tradução nossa para a realidade regional? Qual deve ser a 
prioridade para um Programa Paranaense de Apoio à Implementação e 
Consolidação das Mudanças nos Cursos Universitários de Graduação da 
Área da Saúde, a ser desenvolvido em conjunto pela SESA e SETI, 
especialmente na área médica, visando a formação de médicos gerais, 
predispostos a se especializar como Médicos de Família e Comunidade na 
pós-graduação/Residência Médica? Como a Escola deve contribuir para a 
melhoria da formação profissional por parte de outras estruturas de formação, 
acadêmicas ou não? Por exemplo, discutindo e somando forças para a 
implantação de Centros de Simulação Realística de forma planejada e inter-
institucionalmente? Em termos de desenvolvimento das atividades de 
pesquisa científica de interesse do SUS, além do PPSUS, o que mais deve 
ser feito? Como fortalecer a parceria com a Fundação Araucária? Qual é a 
real necessidade da criação de um Comitê de Ética em Pesquisa no âmbito 
da SESA? Enfim, há um leque de aspectos importantes a serem definidos  e 
que podem fazer com que a Escola passe a ter um papel mais indutor nesse 
cenário, a depender do nosso potencial. 
 
3o Em termos mais amplos, qual deve ser a contribuição da Escola para 
os debates sobre os rumos do SUS, sobre os desafios do Movimento da 
Reforma Sanitária, sobre a crise da saúde pública ou sobre a polêmica a 
respeito da “saúde pública ou saúde coletiva”? O Secretário Michele 
participa dessas questões no âmbito do CONASS. Trata-se de um dever 
institucional. Da mesma forma que participa dos debates na CIB 
(SESA/COSEMS-PR) e na Tripartite (MS/CONASS/CONASEMS). São 
instâncias em que se discute e delibera sobre questões de política, de 
planejamento e de gestão da saúde. Sabemos que os principais obstáculos 
ao desenvolvimento do SUS são: o sub-financiamento, a gestão ineficiente e 
o perfil inadequado dos recursos humanos em saúde para o desenvolvimento 
de novos modelos de atenção. E também a complexa inter-relação entre as 
várias instâncias públicas responsáveis pela gestão do SUS, que dificultam a 
inserção formal de Médicos de Família e Comunidade como primeiro, 
estratégico e resolutivo nível de atenção do Sistema. Esses debates e 
encaminhamentos ou iniciativas acontecem no âmbito dos eventos e 
Congressos da ABRASCO, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade, da Rede UNIDA de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
em Saúde, da RET-SUS, da Revista Saúde em Debate (CEBES), da Revista 
Espaço para a Saúde (INESCO), das  Revistas Estaduais de Saúde Pública, 
dos Programas e iniciativas da Organização Pan-americana da Saúde 
(OPAS), da Universidade Aberta para o SUS (UNASUS). Neste ano teremos 
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a 15a Conferencia Nacional de Saúde, a 11a Conferencia Estadual de Saúde 
e as Conferencias Municipais. Em 2016 será realizado nos municípios do 
litoral o 3o Congresso Paranaense de Saúde Pública. E quanto a realidade 
nos vastos territórios paranaenses que são afetados pela tríplice fronteira que 
caracteriza nosso estado? Será que as ações de vigilância em saúde nessas 
áreas não poderiam ser fortalecidas com o funcionamento de um Núcleo de 
Bioética e Saúde Pública em articulação com o Núcleo de Estudos sobre 
Bioética e Diplomacia em Saúde (FIOCRUZ/UNB/OPAS)? Como a Escola 
pode e deve participar desses momentos, contribuindo para o fortalecimento 
da consciência sanitária entre profissionais, usuários e prestadores e também 
conquistando mais espaço e recursos para o Paraná? Com quanto é que 
vocês, que “fazem” a Escola, agora nós, com a experiência vivida, queremos, 
podemos e devemos contribuir nessas discussões? Quais são as condições 
necessárias? 
 
 Não pretendo esgotar nesta oportunidade as questões internas e nem 
as externas – como disse, selecionei três de cada esfera – e também as 
considerações relativas a cada uma delas. Até porque estou chegando agora 
e tenho muito a debater e aprender com vocês. A continuidade dessas 
reflexões dependerá de mim e de cada um de vocês. Como disse no início, 
faço parte da geração dos sonhos coletivos... O que significa “sonhar 
coletivamente”? Será que tem a ver com sermos mais solidários, menos 
individualistas, mais predispostos a trabalhar em equipe? Adotarmos ou ao 
menos aceitarmos outros olhares sobre a saúde no Paraná, sobre os 
problemas e os desafios do cotidiano? O convite é para que construamos 
juntos as novas realidades que estão sendo exigidas para o nosso campo, 
valendo-nos sempre de valores como os defendidos pela Rede de Escolas e 
Centros Formadores em Saúde Pública: a inclusão, a diversidade, a 
solidariedade, a gestão democrática, a aprendizagem permanente e a 
confiança. 
 
 Vamos juntos, com paixão e bom humor, contribuir para que as 
grandes conquistas na saúde do Paraná continuem sendo feitas. Com 
continuidade de pessoas, de estruturas, de programas e de ações; com 
mudança de pessoas, de estruturas, de programas e de ações; com maior 
integração entre pessoas, estruturas, programas e ações. 
 
 Vamos juntos acelerar as providencias para a incorporação das novas 
tecnologias de educação a distância nas nossas iniciativas de educação 
permanente. Elas podem ser um auxílio poderoso para superarmos as 
limitações de tempo e de espaço dos programas curriculares dos cursos 
formais, que nem sempre estão articulados com a vida e a prática dos 
profissionais e dos serviços de saúde. Vamos nos valer mais dos meios de 
comunicação, inclusive das modernas teorias e ferramentas da comunicação 
social. Por que só outros estados podem ter e nós ainda não temos o “Canal 
Saúde Paraná”? 
 
 Precisamos viabilizar um ambicioso projeto de educação e informação 
em saúde que permita criar uma nova consciência sobre saúde pública e que 
envolva toda a sociedade, centrada na promoção da saúde e na prevenção 
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da doença como bases de um sistema de saúde inovador. A nova 
consciência sanitária da população, uma mudança cultural importante, faz 
parte do ideário do Movimento da Reforma Sanitária que tem no SUS uma 
expressão importante, mas que vai além dele! 
 
 Vamos juntos também dar encaminhamento as providencias para que 
a Escola possa ser a fiel depositária da História da Saúde Pública do Paraná, 
hoje com documentos dispersos em várias unidades da SESA, no Arquivo 
Público, nas Universidades, nos Centros de Documentação e Memória 
criados pelo INESCO. 
 
 Vamos juntos elaborar um ousado e realista Plano de Ação para os 
primeiros 90 dias de 2015; um sonhador e consistente Plano de Trabalho 
para os 12 meses de 2015; e um ousado, realista, sonhador e consistente 
Plano de Metas para os próximos 4 anos, alinhado com o Plano Estadual de 
Saúde e com as prioridades e estratégias do novo Plano Plurianual (PPA) do 
Estado para 2016-2019. 
 
 Vamos desenhar juntamente com as superintendências da SESA um 
necessário e urgente Programa de Formação em larga escala dos servidores 
que estão em estágio probatório e dos que compõem a faixa intermediária, 
ingressantes entre meados dos anos de 1990 e final dos anos de 2010. 
Vamos fazer nossa parte na formação de uma nova geração de gestores 
públicos para o Paraná. 
 
 Minhas palavras finais são para convidá-los a participar dos novos 
tempos da Nova Escola de Saúde Pública do Paraná. Como já disse, são 
tempos de mudanças. Felizmente! Porque sinalizam que estamos vivos como 
pessoas e como estruturas. Pablo Picasso disse que “a mudança é fonte da 
eterna juventude”. Sempre concordei com ele. E sempre procurei mudar. A 
cor dos meus cabelos é só um disfarce...  
 
 Secretário Michele, apesar das minhas dúvidas iniciais, hoje posso 
dizer que estou contente de estar aqui e renovo o agradecimento pela 
confiança e pelo convite. Creio que decidi retornar ao campo da formação e 
desenvolvimento de profissionais de saúde porque começar de novo talvez 
seja uma boa maneira de prolongar a vida que merece ser vivida. Reafirmo 
que por aqui estaremos enquanto tivermos coragem e enquanto perdurar o 
seu imprescindível apoio e o apoio dos integrantes do corpo técnico-
administrativo da Escola-Centro Formador. Como disse o saudoso Sergio 
Arouca: “Temos que ter cuidado. O exercício cotidiano da administração 
pública, com a sua imensa máquina burocrática, não deve ser motivo para 
nos deixar menos criativos. É salutar e aconselhável trabalharmos 
procurando sempre incorporar à gestão uma pequena dose de loucura. Se 
quisermos construir algo diferente na saúde, não podemos perder a 
capacidade de alucinar”. Secretário Michele, aprecio quando ouço você dizer 
“gosto de ser Secretário de Saúde”. Transmite confiança, compromisso e 
disposição para o trabalho. Espero poder dizer, logo, que “gosto de ser 
diretor da Nova Escola de Saúde Pública do Paraná”. Sei que conto com seu  
exemplo e apoio para que isso ocorra. 
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 Ao terminar gostaria de compartilhar com vocês alguns versos do 
poema Tarefa, de Geir Campos, a quem fui apresentado por um conhecido 
de muitos que estão aqui, o Professor Nelson Rodrigues dos Santos, o 
Nelsão. 
 
 

Tarefa 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 
mas avisar aos outros quanto é amargo, 

cumprir o trato injusto e não falhar 
mas avisar aos outros quanto é injusto, 

sofrer o esquema falso e não ceder 
mas avisar aos outros quanto é falso; 

dizer também que são coisas mutáveis... 
E quando em muitos a noção pulsar 

- do amargo e injusto e falso por mudar -    
então confiar à gente exausta o plano 

de um mundo novo e muito mais humano.  
 
 
 Durante anos conheci só este poema do Geir Campos. A primeira vez 
que o citei foi em 1990, em minha posse na direção de outra escola, o Centro 
de Ciências da Saúde da UEL. Só recentemente, em outubro de 2013, 
encontrei em um sebo aqui em Curitiba um exemplar do “Canto Claro e 
poemas anteriores”, publicado pela José Olympio Editora em 1957. 
 
 Não que a Tarefa seja descabida ao momento, mas eu gostaria de 
encerrar lendo para vocês o primeiro poema do livro. 
 
 

Poética 
 

Eu quisera ser claro de tal forma 
que ao dizer 

- rosa!   
todos soubessem o que haviam de pensar. 

 
Mais: quisera ser claro de tal forma 

que ao dizer 
- já! 

todos soubessem o que haviam de fazer. 
  
 
 Concordo com o Governador Beto Richa quando diz que “o Paraná de 
hoje é melhor do que há quatro anos”. Como também acho que a Escola-
Centro Formador é hoje melhor do que era no final de 2010. A Escola-Centro 
Formador não está em crise. Enfrenta problemas e desafios, num natural 
processo de mudança. Vamos juntos superá-los e, cada vez mais integrados, 
concluirmos as mudanças necessárias. Quero estar aqui no início de 2019 
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para dizer ou ouvir alguém dizer que “a Nova Escola de Saúde Pública do 
Paraná de hoje é melhor do que era há quatro anos, em janeiro de 2015”. 
 
 Somos todos responsáveis pelo futuro da Escola e com muita 
esperança, não a do verbo esperar, mas a do verbo esperançar, de correr 
atrás, de ir á luta, com muita esperança vamos trabalhar para que os 
paranaenses tenham a Escola que merecem. E que também seja uma escola 
saudável e ambientalmente sustentável, por meio de ações integradas de 
saúde do trabalhador, biossegurança e gestão ambiental. Esta é uma 
primeira Carta Aberta. Com esse mesmo espírito declaro que as portas da 
Escola-Centro Formador estão abertas. Queremos e precisamos mais 
interação com as demais instâncias da SESA e com a sociedade. Visitem-
nos: www.escoladesaude.pr.gov.br Falem conosco: esppr@sesa.pr.gov.br  
 
 Muito obrigado pela atenção. 
 
_____________________________________  
 
** Marcio José de Almeida – 65 anos, nascido em Londrina. Médico, formado pela 
UEL em 1973. Possui especialização em medicina integral/medicina de família pelo 
Hospital de Clínicas do RJ em 1975; mestrado em medicina social pela UERJ em 
1979 e doutorado em saúde pública pela USP em 1997. Foi Secretário Municipal de 
Saúde de Londrina (1977-1980). Deputado estadual (1983-1986). Professor do 
curso de medicina e do programa de pós-graduação do Departamento de Saúde 
Coletiva da UEL (1987-2010), diretor do Centro de Ciências da Saúde da UEL 
(1991-1994). Coordenador da Rede Unida de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos em Saúde (2001-2006). Vice-reitor da UEL (1999-2001), coordenador do 
curso de medicina da UEL (2004-2007). Consultor nas área de planejamento 
estratégico, gestão para resultados e de políticas, planejamento e gestão em saúde 
(2009-2012). Até recentemente foi secretario-executivo do Instituto de Estudos em 
Saúde Coletiva – INESCO e supervisor de projetos da área social na Unidade de 
Gerenciamento dos Contratos de Gestão da Casa Civil do Governo do Paraná 
(2012-2014). É atualmente pesquisador docente do curso de medicina e do 
programa de pós-graduação em ensino nas ciências da saúde da Faculdades 
Pequeno Príncipe. É autor e coautor de vários artigos publicados em revistas 
científicas das áreas de educação médica, de saúde pública e de saúde coletiva e 
de alguns livros, dentre os quais “A educação dos profissionais de saúde na América 
Latina: teoria e prática de um movimento de mudança” (Org, 1999); A universidade 
possível (Org, 2001); “Educação médica e saúde: a mudança é possível” (2a edição, 
2011) e “A organização dos serviços de saúde em Londrina: antigos e novos 
registros de uma experiência em processo” (2013). 

http://www.escoladesaude.pr.gov.br/
mailto:esppr@sesa.pr.gov.br

