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DR. JOSÉ CARLOS SEIXAS RECEBE HOMENAGEM DO 
ILMO. SR. GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO 

ESTADO 

 

 



 

 

Dr. José Carlos Seixas, nascido em Marília (SP) em 1937, Médico 
Sanitarista,  formou-se pela Universidade de São Paulo em 1963, 

doutorando-se pela mesma instituição em 1972.  

Dr. Seixas participou do movimento pela Reforma Sanitária e atuou 
ativamente na construção e na consolidação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), por meio da formulação de diretrizes e normas técnicas para o 

sistema e teve um papel decisivo na implantação do SUS em São Paulo e no 
Brasil. 

Com a experiência de quem testemunhou a conquista da democracia e a 
realização do sonho de um sistema universal de saúde, Dr. Seixas foi 
secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e 

professor de Administração e Políticas de Saúde, na Faculdade de Saúde 
Pública da USP. Foi também secretário executivo e secretário-geral 

do Ministério da Saúde, além de ministro interino da Saúde no período de 
novembro a dezembro de 1996. 

A idade, no entanto, não lhe tira a crença de que é preciso discutir temas 
atuais como a tecnologia, a inovação e a informação, que, segundo ele mesmo 

afirma, “...têm de acompanhar a evolução do SUS...”. 

 

Neste, 05/09/2017, receberá homenagem do Ilmo. Sr. Governador, em 
cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, pela ética e pela dedicação ao 

serviço público, em toda sua trajetória profissional. 

http://portalsaude.saude.gov.br/


Foi um grande apoiador das ações de desenvolvimento da BVS Rede de 
Informação e Conhecimento – BVS RIC, implantada em 2006 em parceria 

entre a SES/SP e a BIREME/OPAS/OMS.  

 

 

É com grande satisfação que a coordenação da BVS RIC, registra o seu 
sincero agradecimento por sua importante colaboração, que proporcionou o 

desenvolvimento e consolidação deste trabalho no âmbito da SES/SP.  

Para nós, além de professor e conselheiro, indispensável, foi e é um amigo 
de todas as horas. 

 

Obrigada Dr. Seixas e Parabéns pela brilhante carreira e 
exemplo de vida! 

 

SP, 05/09/2017 
Dra. Sueli Saes e Lilian Schiavon 

Coordenação da BVS RIC – SES/SP 
Claudio Celso M. Júnior 
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