
Paulo Elias.

A Saúde e Sociedade presta, neste número, home-
nagem a Paulo Eduardo Mangeon Elias, falecido no 
ultimo dia 25 de setembro.

Paulo Elias participou ativamente do grupo que 
criou a revista e do lançamento de seu primeiro 
número, em 1992. Entre 1992 e 1993, foi membro 
do seu conselho editorial, entre 1994 e 1995, foi seu 
editor pela Associação Paulista de Saúde Pública, 
sucedendo ao Prof. José da Rocha Carvalheiro.

Paulo foi um aguerrido defensor do lançamento 
de uma revista que, em seu projeto editorial, apro-
ximasse as questões e análises da saúde no campo 
social do campo das políticas e práticas de gestão. 
Esse caminho vem sendo percorrido pela revista 
desde então, mostrando o acerto do projeto e da 
concepção idealizados por ele e por outros compa-
nheiros há 20 anos.

Nosso sentimento de pesar é imenso pela falta 
que Paulo fará. A perda é grande! Por precoce e ex-
temporâneo, o desaparecimento de nosso convívio 
do militante que acumulou anos de luta, do intelec-
tual que polemizou preocupando-se em atualizar 
suas referências, do gestor, que defendeu com 
veemência reformas e avanços no campo da saúde. 
Com sua ausência, abre-se uma lacuna que custará 
a ser preenchida.

Sabemos todos que certa e determinada é a mor-
te, como parte de nosso ciclo de vida, como nossa úl-
tima realização. Mas vinda no início de um momento 
da vida em que estamos prontos para entregar aos 
nossos companheiros de percurso o melhor e o mais 
maduro fruto colhido, o inexorável parece, mais do 
que nunca, injusto!

Paulo Elias deixa lições e reflexões a serem 
feitas, lutas a serem continuadas, trabalho a ser 
concluído.  Todos da Saúde e Sociedade assumem 
seu compromisso na continuidade e consolidação do 
projeto que ele ajudou a fundar e prestamos, assim, 
nossa homenagem transmitindo nosso pesar aos 
amigos e familiares.
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