
Este ano, pleno de significados para a Superintendência de 

Controle de Endemias (SUCEN), Autarquia vinculada a Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, pode ser resumido com duas palavras tão singelas quanto 

emblemáticas: AGRADECIMENTO e ALEGRIA. 

Comecemos pelo agradecimento..... 

Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, disse: “Nenhum 

dever é mais importante do que a gratidão”. 

No ano em que comemoramos 40 anos de existência, quero 

agradecer a todos que trilharam este caminho, seja nos bons e maus momentos, na 

prosperidade e nas dificuldades. E o faço com a humildade própria daqueles que 

têm a consciência de que nada – absolutamente nada! – se constrói sozinho, senão 

em parceria, em conjunto com o próximo, com sinergia e espírito coletivo. Tenho 

hoje, Dr. Marcos Boulos, imensa satisfação de reunir representantes da SES, 

Superintendentes que por aqui passaram, colaboradores e técnicos da SUCEN, 

parceiros, amigos e parentes, para celebrar o jubileu de rubi (40 anos) desta 

autarquia. 

Nenhum sentido faria ou teria a comemoração sem a presença ou 

representantes de todas as áreas (administrativa, técnica e da pesquisa científica). 

Sou profundamente grato a todos, sem exceção, mas nossa 

convicção é de que uma instituição que pretende ser forte e moderna tem dois 

pilares indispensáveis: seu quadro de servidores e seus valores (seus 

conhecimentos desenvolvidos). 

Neste momento, também quero registrar o nosso mais profundo 

agradecimento aos nossos servidores, que aqui estão presentes, e também aos que 

por compromisso ou outra impossibilidade particular não puderam participar deste 

momento, essa gente valorosa, competente e comprometida que nos acompanha 

há tanto tempo (alguns aqui presentes nesses 40 anos) e que representam nosso 

maior e melhor patrimônio, muito obrigado por fazerem parte da Família SUCEN. 

Como disse, a celebração de hoje tem para a SUCEN um caráter 

muito especial. Significa muito mais que um simples evento de comemoração 

(aniversário 16-04-1975); significa, antes de tudo, a celebração do êxito de um 

compromisso, do compromisso com uma causa e uma missão (controle de vetores 

e apoio aos municípios), com valores que dão sentido à nossa existência enquanto 

instituição pública, desde sua criação. 

Princípios e valores como: ética, transparência, qualidade, 



comprometimento, integridade, eficiência, objetividade, colaboração, respeito, 

inovação, trabalho em equipe e sustentabilidade nos fez chegar até aqui com muita 

luta e dedicação, com percalços e dificuldades, próprios do serviço público e do 

meio político, mas também com muitas conquistas e realizações, das quais muito 

nos orgulhamos. 

A felicidade e a alegria de pertencer e participar de grande parte 

da história desta instituição, reconhecida em nível estadual, nacional e internacional, 

numa área altamente complexa e que exige muito de cada um, que é a vigilância e 

controle de doenças transmitidas por vetores. Uma instituição que persegue 

obstinadamente a inovação e a criatividade. Uma instituição, Dr. Marcos Boulos, 

comprometida com a excelência, uma instituição madura e que sabe da 

responsabilidade que tem, no âmbito da saúde pública. Nossos clientes, os 

municípios principalmente, tem reconhecido nossa contribuição ao longo desses 40 

anos. 

Se a isso tudo se pode dar o nome de sucesso, então, com a 

devida humildade, podemos considerar que a SUCEN é uma instituição de sucesso. 

Mas sucesso, insisto, não é obra de um, ou de outro, nem de uns poucos. Sucesso 

é obra de muitos, é fruto de trabalho coletivo, de espírito de time. O sucesso pelo 

sucesso nada significa. O sucesso é uma consequência, não um objetivo. 

É essa filosofia e esse espírito que quero manter, e cada vez mais 

perpetuar, na SUCEN, na construção de relações maduras e duradouras com seus 

servidores e parceiros, relações baseadas na confiança, respeito e na excelência 

profissional. 

O futuro aí está. Nossa tarefa é estar permanentemente 

preparados para os desafios que ele nos coloca. 

E finalmente, em nome da Superintendência da SUCEN, neste 

momento representada por mim, mais uma vez o meu MUITO OBRIGADO a todos 

os servidores. 
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