EDITAL DE CRIAÇÃO DO PRÊMIO ANTÔNIO LEVINO
Experiências de Políticas Públicas Inclusivas

Justificativa:
O Professor Antônio Levino da Silva Neto formou-se em medicina (1991, Universidade Federal
do Amazonas - UFAM), fez especialização em Vigilância da Saúde (1995, UFAM), mestrado
(2001, Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ) e doutorado (2010, Instituto de Pesquisas Aggeu
Magalhães, Fiocruz Pernambuco) em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ. Foi
professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas-UFAM,
pesquisador em Saúde Pública do Centro de Pesquisa Leônidas Maria Deane-CPLMD/FIOCRUZAM no Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA), professor e
coordenador do Programa Multiinstitucional de Pós-Graduação em Saúde Sociedade e
Endemias na Amazônia (PPGSSEA) da UFAM/FIOCRUZ. Teve produção acadêmica relevante na
área da Saúde Coletiva, com ênfase nos temas: saúde pública, políticas públicas na área de
saúde, avaliação de programas e serviços de saúde, saúde em áreas de fronteira,
geoprocessamento, epidemiologia e educação em saúde. Além da produção acadêmica, por
meio de pesquisas, publicações, orientações e participação em eventos, teve intensa militância
social, em defesa da democracia, de políticas públicas inclusivas, da saúde e do Sistema Único
de Saúde. Foi militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no qual atuou nas direções
nacional, estadual do Amazonas e municipal de Manaus. Atuou intensamente, desde sua
inserção no movimento estudantil universitário, na defesa de direitos sociais, da educação e
da saúde públicas, da ciência & tecnologia comprometidas com o desenvolvimento social e
econômico e dos direitos do trabalhador. Faleceu aos 55 anos, em 20 de abril de 2017, por
complicações de uma cirurgia abdominal. Antônio Levino era casado com Vanja Andrea Santos
e pai de Ana Luiza e Ana Letícia.
O prêmio, no contexto político e social contemporâneo, é uma homenagem a sua trajetória
política e militante e às iniciativas das quais participou, mas também é uma ação política da
Rede Unida para dar visibilidade à resistência democrática e às políticas inclusivas, destacando
o desenvolvimento social, as experiências de fortalecimento das diversidades de pensamento
e modos de existir e de superação das adversidades que marcam a existência de expressivos
segmentos da população brasileira e mundial, colocados à margem do chamado
“desenvolvimento econômico” e expostos em momentos de crises, como o que vivemos.

Objetivo:
Premiar uma ou mais experiências no âmbito das políticas públicas, desenvolvidas por
instituições públicas ou privadas, organizações da sociedade civil ou coletivos organizados, em
âmbito local e que tenham capacidade de inclusão de grupos populacionais vulneráveis,
promovendo cidadania e atuando sobre a qualidade de vida do grupo e a defesa dos direitos
humanos. Além de ações diretas inclusivas, as experiências deverão demonstrar capacidade de
problematizar a cultura de violência e vulnerabilização, com iniciativas de expandir o debate
para além dos grupos diretamente atendidos e renovar a cultura vigente, fortalecendo e
fazendo circular ideias de direitos humanos, democratização e cidadania.
Metodologia:
1 – Indicação de entidades parceiras e de membros da Rede
•

•
•
•

•

Ficha de inscrições pelo site do congresso. A iniciativa deverá ser apresentada por
Associados da Rede Unida e/ou instituições/organizações parceiras, contendo a
identificação, justificativa e apresentação, para análise da comissão julgadora. É
importante destacar que a instituição não pode ser auto indicada e sim, indicar outras
por seu mérito e relevância social.
Divulgação por meio de notícias para anúncio público;
Prazo para inscrições: de 03 de abril a 02 de maio de 2018;
Comissão julgadora: Vanja Andréa Santos (Movimento de Mulheres) SAIR– Presidente
da Comissão, Cecília Freitas (UFAM, Departamento de Saúde Coletiva), Kátia Lima
(ILMD/Fiocruz), Alcindo Antônio Ferla (Rede Unida/UFRGS), Fernando Lélis (OPAS),
Roselene Martins de Souza (SEMSA Manaus);
Ficha: Identificação da iniciativa, órgão promotor, organização que indica, contato da
organização, justificativa da indicação, apresentação da experiência, anexos com
documentos comprobatórios.

2 – Prêmio entregue na abertura do Congresso.
3 – Prêmios:
•

Certificado, publicação da experiência em diferentes mídias, inscrição na próxima
edição do Congresso,

Para isso, é preciso preencher formulário online no seguinte endereço eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJcj9HvZLryHeLqiWkfR238u3SlMunpAW2ewbgj9EE8qVw/viewform
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