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Apresentação

Relançar a revista Boletim da Saúde não foi fácil, era preciso primeiro
recuperar o potencial de produção intelectual de nossa Escola de Saúde
Pública (ESP/RS), de devolvê-la à vanguarda da formação em saúde coletiva,
inserindo-a nos novos tempos da Reforma Sanitária Brasileira.

As bases da Reforma Sanitária Brasileira foram lançadas, também, por
esta Escola, mas sua presença acadêmica e documental foi sendo defasada
da liderança intelectual desse processo.

Muito trabalho foi feito junto à sociedade gaúcha e este trabalho deve
ganhar curso na sociedade maior. Nessa hora, registrar e disseminar o
registro é condição de democracia e abertura à interlocução.

Oferecemos ao Boletim da Saúde uma nova política editorial, buscamos
um conceito editorial de elevada credibilidade no Brasil, América Latina e
Caribe, desencadeando o processo de construção de uma revista científica
que dê sustentação intelectual à Educação em Saúde Coletiva como fazemos
no Rio Grande do Sul. Temos cursos de pós-graduação acadêmica, cursos
de educação em serviço (residências), cursos de educação profissional,
projetos de educação permanente de trabalhadores e de gestores em saúde,
bem como temos projetos de educação popular em saúde e de fortalecimento
da gestão de políticas públicas de saúde junto aos movimentos sociais.
Temos, ainda, a meta da eficiente documentação em saúde com sofisticado
acervo de Informação Técnico-Científica, com a recuperação da Memória e
História da Saúde Pública no Rio Grande do Sul, com a documentação da
Educação Popular em Saúde junto ao Movimento Social gaúcho, com acervo
para a educação em saúde em multimeios, com a participação no projeto em
rede da América Latina e do Caribe de configuração da Biblioteca Virtual em
Saúde e com a documentação da produção intelectual da Escola de Saúde
Pública/RS e da Secretaria da Saúde (SES/RS), seja por meio da produção
monográfica de cursos e programas de ensino e pesquisa, seja por meio da
reflexão intelectual sobre a produção da gestão, dos serviços, do controle
social e da educação.

A presente revista compõe o projeto de uma Linha Editorial para a
disseminação de todos estes componentes da Informação e Documentação
em Saúde Coletiva. Entendemos uma revista como o convite ao debate e não
a expressão de palavras de ordem científica ou política, assim, uma revista
deve consumar, por meio da disseminação de dados, informações,
conhecimentos e interpretações a abertura e o confronto de idéias.

Boa leitura e boa luta na defesa do SUS, com informação de qualidade e
com um veículo de disseminação de informação rigorosamente trabalhado
pela dedicação acadêmica de nossa Escola de Saúde Pública.

Como disse no número anterior de Boletim da Saúde, repito aqui a fala
tradicional de nosso governador, o Olívio Dutra, por sua força mobilizadora e
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desafiadora de um projeto de sociedade: “Boa Luta para Todos, para que o
SUS seja legal, não só na legislação, mas na vida da população brasileira!”
Insisto mais uma vez: que a leitura possa ajudar a construir mais vida com
qualidade, igualdade e eqüidade para todos!
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