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SASAKAWA  MOBILIZA
AUTORIDADES
BRASILEIRAS PARA O
CONTROLE DA
HANSENÍASE

INTEGRANTE DO MORHAN
FAZ DISCURSO
HISTÓRICO NA ONU

CONFERÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE RECONHECE
PROBLEMA DA
HANSENÍASE

MORHAN AMPLIA MÍDIAS
SOCIAIS

N E S T A  E D I Ç Ã O

     Esta é a 60ª edição do nosso histórico Jornal do
Morhan. Voltamos a produzi-lo depois de alguns anos
de lacuna, entendendo que é preciso apostar na
comunicação em todas as suas dimensões. Esta edição é
uma expressão desta máxima: aqui você vai encontrar
matérias sobre ações do Morhan em muitas esferas.
Seja nas ruas, contra qualquer ataque aos direitos
sociais dos brasileiros e brasileiras e em defesa do SUS;
seja em reuniões institucionais de sensibilização de
governos e entidades para a causa das pessoas
atingidas pela hanseníase; seja na internet, na
comunicação que se faz rápida e cada vez mais
necessária. Em projetos desenvolvidos em comunidades
Brasil afora, ou além-mar, levando nossa voz para a
ONU ou onde quer que seja possível reivindicar: nossas
vidas   importam.
     A história da invisibilização da hanseníase nos
ensinou, de forma drástica, que informação e
comunicação são imprescindíveis. Boa leitura!

Na ONU, em Brasília, nas
ruas ou na internet:
Morhan presente

EDITORIAL, POR COORDENAÇÃO NACIONAL 

Jorna� do

N Ú M E R O :  6 0

E MAIS



   Em maio de 2019 teve fim mais um projeto
em parceria entre o Movimento de
Reintegração das Pessoas atingidas pela
Hanseníase (Morhan) e a Fundação Nippon, do
Japão. Além de financiar a central de
comunicação do movimento, que inclui os
serviços ZapHansen, TeleHansen e WebHansen
(saiba mais na próxima matéria), o projeto
também teve por objetivo fomentar ações
locais de educação em saúde, fortalecimento
dos núcleos e mobilização para busca ativa de
novos casos. 
 
   Sete estados do Brasil receberam as ações,  

Morhan incentiva projetos
especiais em sete estados 

mobilizando 14 municípios com a

participação de 111 voluntários nas ações,

que estabeleceram parcerias com

secretarias de saúde, organizações não-

governamentais (ONGs), sindicatos, escolas

e universidades. Milhares de pessoas foram

alcançadas com as atividades de

conscientização popular. Nos mutirões de

atendimento, foram contabilizadas 805

consultas oferecidas, tendo sido

identificados 44 novos casos da doença.

Todos foram encaminhados para iniciar

imediatamente o tratamento na rede

municipal. Saiba mais sobre os projetos:
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Coordenação Nacional do Morhan 
Artur Custódio Moreira de Souza 

Francisco Faustino Pinto 

Sylvia Helena Daflon Oliveira 

Reinaldo Matos de Carvalho 

Lucimar Batista da Costa 

Élson Dias da Silva 

Valdenora da Cruz Rodrigues 

Adilson de Souza Franco
Jornal do Morhan

Edição n° 60 - março a setembro de 2019

Projeto gráfico, redação, diagramação 
e edição: jornalista Nanda Duarte

 Apoio: Sasakawa Health Foundation
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MORHAN Itinerante pela Prevenção à
Hanseníase (Acre)
Municípios: Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia,

Brasiléia e Assis Brasil, de agosto de 2018 a

março de 2019.

 
O projeto desenvolvido no estado do Acre
viajou por cinco municípios, promovendo rodas
de conversa e palestras que alcançaram 220
pessoas da área técnica, social, administrativa
e de gestão das unidades de saúde. Também
desenvolveu atividades voltadas à população
dos municípios, distribuindo três mil materiais
impressos informativos sobre hanseníase. A 

avaliação de 100 pessoas revelou dois casos da

doença – a confirmação foi realizada por

médico da área técnica de hanseníase. Ao todo,

15 voluntários foram envolvidos nas ações.
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Seropédica atenta aos sinais (Rio de Janeiro) 
Município: Seropédica, de novembro e dezembro

de 2018.

 
O projeto do RJ realizou atividades educativas
com teatro e palestras em cinco escolas
municipais, alcançando 1700 estudantes;
capacitação de 126 agentes comunitários de
Saúde e ação social em praça pública, que
promoveu 108 atendimentos. Ao todo, sete
novos casos da doença foram identificados,
sendo o primeiro deles um familiar de um dos
estudantes que identificou os sinais a partir da
palestra; cinco durante a ação social e um em
decorrência da ação, confirmado dias depois.
As ações envolveram 13 voluntários.

Mobilização Social e Educação Popular sobre a
prevenção da Hanseníase (Piauí)
Municípios: Barras e Coivaras, de novembro e

dezembro de 2018.

 
O projeto desenvolvido no PI percorreu os
municípios de Barras e Coivaras, realizando
nove rodas de conversas com comunidade e
profissionais de saúde. Ao todo, 130 pessoas
participaram das atividades e nove casos de
hanseníase foram identificados – um, inclusive,
de uma agente comunitária de saúde. Nove
voluntários participaram do planejamento e
execução das atividades.
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Juazeiro Livre de Hanseníase (Ceará)
Município: Juazeiro do Norte, novembro e

dezembro de 2018.

 
O projeto no CE capacitou todos os
profissionais da rede de Atenção Básica de
Juazeiro. Além disso, realizou estudos de caso
e capacitações especiais para as equipes das
unidades de saúde de seis bairros e mobilizou
a comunidade de outros dois bairros, onde 20
mil pessoas receberam informações de sinais e
sintomas através de panfletos, folders e carro
de som e foram atendidas diretamente 65
pessoas da comunidade, com seis casos
confirmados. Ao todo, 50 voluntários
participaram das atividades.

Incentivo à busca ativa em Ribeirão Preto e
Sertãozinho (São Paulo)
Municípios: Ribeirão Preto e Sertãozinho, de

setembro a novembro de 2018.

 
O projeto em SP percorreu cinco bairros
populosos em duas cidades, com carros de som
e mutirões de voluntários que distribuíram
materiais e fichas de autoxame. As mensagens
orientavam a procura de unidades básicas de
saúde. O município de Ribeirão Preto
considerou que as ações do Morhan
contribuíram para uma ampliação da procura
pelos serviços por de suspeita da doença.
 

Atividades em Palmas (Tocantins)
Município: Palmas, de outubro de 2018 a

fevereiro de 2019.

 
O projeto permitiu a realização de um curso de
capacitação para os ACS, ações focais em cinco
unidades de saúde, e uma grande ação voltada à
população no parque Cesamar. Além disso,
foram desenvolvidas atividades especiais para o
público infanto-juvenil na Escolinha de Futebol
do Flamengo, que iniciou uma nova parceria.
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Mídias sociais do Morhan
ampliam conteúdo 

CONECTIVIDADE

   Um dos focos do projeto desenvolvido com o
apoio da Fundação Nippon é a comunicação. E
os canais do movimento têm passado por
mudanças. Uma das principais transformações
diz respeito às novas tecnologias de
informação: o movimento está acompanhando
a crescente migração da comunicação para
dispositivos móveis e internet e, após uma
avaliação junto à Fundação Nippon, decidiu
desativar o TeleHansen por meio do 0800.

Agora, a sede do movimento segue com o

TeleHansen fixo (21) 2502.0100, o

ZapHansen se firma como uma importante

central de informação do movimento pelo

(21) 97912-0108 e o WebHansen pode ser

contatado pelo morhan@morhan.org.br, ou

pelas mídias sociais do movimento: a página

do Facebook e o canal do YouTube:

facebook.com/Morhan.Nacional e

youtube.com/c/Morhan.Comunicação.

 Nos despedimos do
tradicional serviço 0800
do Telehansen com muito
orgulho pela dedicação
envolvida em seu
desenvolvimento e gratos
pelo apoio fundamental da
Nippon Foundation nesse
processo”, afirma o
coordenador nacional do
Morhan, Artur Custódio.

Apostando no potencial
das mídias sociais, o
Morhan está preparando
conteúdos de educação
em saúde especialmente
para essas plataformas.
Em agosto, alcançamos 9
mil “curtidas” na página
do Facebook e 1 mil
inscritos no canal do
YouTube. Inscreva-se!
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    No dia 11 de março, representantes de organizações como a Organização Pan-americana de
Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS), o Mandato das Nações Unidas (ONU) para a
Eliminação da Discriminação contra as Pessoas Atingidas pela Hanseníase e seus Familiares
(Relatora Especial Alice Cruz, em visita acadêmica), o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de
Hansenologia (SBH), o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e movimentos sociais de dez países
desembarcaram no Rio de Janeiro para participar do I Encontro Latino-americano e Caribenho de
Entidades de Pessoas atingidas pela Hanseníase. O evento se realizou na Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) até o dia 14 de março, reunindo cerca de cem ativistas representantes de entidades da
América Latina – Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Paraguai e Peru – além de integrantes
de instituições dos EUA, Alemanha e Japão, que participaram como observadores.

  Um dos principais encaminhamentos do
encontro foi a fund ação da Coalização
Latino-americana e Caribenha de Entidades
de Pessoas Atingidas pela Hanseníase
(CLACHansen), criada por unanimidade na
plenária final. A iniciativa do encontro foi do
Morhan, do Brasil, e da Federação de
Entidades de Pessoas afetadas pela
Hanseníase (Felehansen), da Colômbia, com o
apoio da Fiocruz, do Ministério da Saúde e da
Fundação Nippon, do Japão.
   Essa foi a primeira vez que as entidades da
região se reuniram para encaminhar questões
conjuntas. “Nosso objetivo é fortalecer um
amplo e permanente diálogo entre sociedade
civil e governos na tentativa de avançar na
proteção das pessoas atingidas pela doença,
no enfrentamento ao estigma e na eliminação
da doença”, afirma um dos coordenadores
nacionais do Morhan, Artur Custódio.

Encontro funda a
Coalização Latino-

americana e Caribenha
de Entidades de Pessoas

Atingidas pela Hanseníase
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   A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) firmou,
durante o encontro, um acordo de cooperação
técnico-científica com o Morhan, que visa à
construção de políticas públicas voltadas ao
combate do preconceito e estratégias
colaborativas nos campos da preservação
histórica, comunicação e reabilitação das
pessoas atingidas pela doença.    
   Já a relatora da ONU para a Eliminação da
Discriminação contra as Pessoas Atingidas pela
Hanseníase e seus Familiares, Alice Cruz,
defendeu o protagonismo das pessoas atingidas
pela hanseníase e apresentou os principais
mecanismos de ação do Mandato Especial,
como a elaboração de relatórios para subsidiar
ações dos Estados.

  A Defensoria Pública da União, o Morhan e a

Fundação Nipppon lançaram o Observatório

Nacional de Direitos Humanos e Hanseníase. O

dispositivo recebe denúncias de violações,

buscando proteger direitos e enfrentar as

condições sociais que mantêm a hanseníase

como um problema direitos humanos no país. A

denúncia pode ser feita pelo formulário em

www.dpu.def.br/observatorio-hanseniase.

   O encontro também aprovou a criação da

Rede Latino-americana e Caribenha de

Proteção ao Imigrante atingido pela

Hanseníase. A proposta ganhou força com a

apresentação da história de Evelyne Leandro,

brasileira que teve dificuldade de diagnóstico

na Alemanha.

Fiocruz e  ONU DH e Proteção ao Imigrante

   Outro destaque foi a adoção pela
CLACHansen da terminologia hanseníase em
substituição aos termos relacionados à
desatualizada palavra “lepra”, para designação
da doença e das pessoas afetadas por ela. A
proposta, aprovada na plenária final, foi
apresentada por ativistas do Brasil, país que já
adotou oficialmente esta terminologia em 1995. 
    Faustino Pinto, da coordenação nacional do
Morhan, reivindicou uma visão mais
humanizada: “Eu falo como uma pessoa que
quer ser vista em sua integralidade, não sou um
leproso, sou um ser humano com uma história,
aliás, com muitas histórias, sendo que uma
delas é minha experiência com a hanseníase”. 

     A voz das mulheres se fez ouvir e, assim,
também foi acordada a necessidade de
paridade de gênero nas direções das coalizões
locais, nacionais e internacionais de pessoas
atingidas pela doença. Além disso, as propostas
aprovadas dão conta da exigência de produção
de dados sobre hanseníase que considerem
questões relativas à equidade (gênero, raça,
classe e orientação sexual). 
 Confira o relatório completo do
IENLACHansen e a íntegra das 38 propostas
aprovadas pela plenária final, nomeada Marielle
Franco em homenagem à lutadora social
brasileira assassinada em 2018, no link:
https://bit.ly/2lwX5Dz

Terminologia Gênero e equidade
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Relatora especial das Nações Unidas 
faz visita oficial ao Brasil

ONU VEM AO BRASIL...

   A relatora especial das Nações Unidas para a
Eliminação da Discriminação contra as Pessoas
Atingidas pela Hanseníase e seus Familiares,
Alice Cruz, esteve no Brasil para sua primeira
visita oficial entre os dias 7 e 14 de maio. A
agenda incluiu encontros com governos,
movimentos, cientistas e profissionais de saúde
em Brasília, no Rio de Janeiro e no Pará.
   Ao final da visita, a relatora divulgou seu
relatório, identificando desafios e
recomendando ações. No documento, Alice
expressa sua “preocupação pela inequívoca
associação entre a hanseníase e a
discriminação com base nela e a iniquidade
social, para a qual ainda não são suficientes as
respostas intergovernamentais e intersetoriais,
apesar do conhecimento acumulado no campo
da saúde coletiva no país”. Para ver a íntegra
do documento, acesse: https://bit.ly/2kfKRis
   O Morhan promoveu o encontro da relatora
com pessoas atingidas pela hanseníase no RJ e
no PA.

“É preciso olhar para a hanseníase não só como

uma questão médico-biológica, mas como uma

questão social, que envolva a assistência social,

a previdência, a qualidade de vida, o meio

ambiente, a moradia, a preservação histórica.

Tudo isso com um olhar de Direitos Humanos”,

explica o dirigente do Morhan, Artur Custódio. 

Reparações históricas

Outro lado visita foi a possibilidade de

“mostrar para o resto do mundo que a gente

também tem conquistas no Brasil que precisam

ser reconhecidas e podem ser multiplicadas em

outros lugares”, diz Custódio. Ele se refere à

indenização e o reconhecimento de crime de

estado contra as pessoas que foram isoladas

em colônias até a década de 1980, conquistados

por meio da lei 11.520. Hoje, o desafio é ampliar

este olhar aos filhos que foram separados de

seus pais que viviam nas antigas colônias,

outro assunto que foi apresentado à ONU

durante a visita, em audiência direta com filhos

e filhas separados, no Pará.

O abraço de Alice
   No emocionante encontro promovido pelo

Morhan, no Pará, no dia 10 de maio, entre a

relatora especial da ONU Alice Cruz e pessoas

atingidas pela doença e seus familiares, a

linguagem universal foi o abraço.

   Para saber mais de cada pessoa ali, seja alguém

que já teve a doença, que está em tratamento, ou

familiar, Alice se aproximou com o coração de quem

sabe que não se tratava de um encontro entre

"autoridade" e "pacientes", e sim um encontro entre

PESSOAS. Pessoas cheias de história e que têm

muito a ensinar.
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Brasileiro fala à ONU sobre os
obstáculos para superar a hanseníase

... E O MORHAN VAI À ONU

   Aos nove anos de idade, em

Juazeiro do Norte, no Ceará,

Francisco Faustino Pinto começou a

sentir os primeiros sintomas da

hanseníase. O diagnóstico só chegou

quando já tinha 18 anos. A cura, aos

23. A sua experiência com a doença,

e com tudo o que veio depois, é

muito representativa dos desafios

que oBrasil precisa enfrentar para

superar a hanseníase: dificuldade de

diagnóstico, desinformação,

preconceito, estigma e serviços de

saúde despreparados para o tema.

Mas também se trata de uma

experiência de luta, superação

pessoal e de muita dedicação à

defesa dos direitos sociais das

pessoas atingidas pela doença. Um

ativista da dignidade.

  Hoje coordenador nacional do Morhan, Faustino

compartilhou sua história com os integrantes da ONU, em

Generba, no dia 27 de junho. Ele foi um dos oradores do

evento “Hanseníase, desumanização e vulnerabilidade

extrema: Como cumprir a Agenda 2030 para grupos sociais

estigmatizados”, organizado pelas Missões Permanentes do

Japão, Brasil, Equador, Índia e Portugal, ILEP e Sasakawa

Health Foundation.

   Os compromissos em Genebra incluíram ainda uma

reunião  (foto) com a adjunta do Alto Comissariado da ONU

para os Direitos Humanos, Kate Gilmore, na companhia de

Rachna Kumari, integrante do Fórum das Pessoas atingidas

pela Hanseníase na Índia. “Essa é a casa dos Direitos

Humanos, essa é a sua casa”, disse Kate ao recebê-los.

   O reconhecimento à contribuição de Faustino não tardou

a chegar. Em julho, o embaixador da missão permanente do

Japão na ONU, Ken Okaniwa registrou em carta: “Graças ao

seu testemunho e ao animado painel de discussão, esse

evento conseguiu aprofundar a compreensão sobre a

discriminação e o estigma enfrentados por pessoas afetadas

pela hanseníase e seus familiares".

    O discurso de Faustino Pinto na íntegra está no canal do

Morhan: youtube.com/c/MorhanComunicação

“Não achava que minha voz chegaria tão longe”
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Embaixador da OMS mobiliza governos 
e entidades contra a hanseníase

SASAKAWA NO BRASIL

    Entre os dias 1º e nove de julho, o embaixador da Boa

Vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a

Eliminação da Hanseníase, Yohei Sasakawa, percorreu Brasília,

Pará e Maranhão com uma agenda de sensibilização e

mobilização de entidades e governos para a causa da

hanseníase. O Morhan integrou a comitiva que o acompanhou,

com a participação dos coordenadores nacionais Artur

Custódio e Faustino Pinto, além de voluntários dos núcleos

locais. 

   Em Brasília, o grupo se reuniu com a Organização

Panamericana de Saúde (OPAS), a Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil (CNBB), o Conselho Nacional de Saúde (CNS),

o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde

(Conasems), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde

(CONASS), a Embaixada do Japão, o Ministério da Saúde, o

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a

Defensoria Geral da União, a Comissão de Direitos Humanos e

Minorias da Câmara dos Deputados e a Presidência da

República. O destaque foi a reunião com o presidente Jair

Bolsonaro, que resultou em uma transmissão ao vivo pelo

facebook, na qual o presidente e o ministro da saúde, Luiz

Henrique Mandetta, se comprometeram com uma grande

campanha de mobilização em relação à hanseníase em 2020
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  Durante a transmissão, Faustino Pinto
defendeu a necessidade de melhorar muito a
atenção à hanseníase nos serviços de saúde
brasileiros: “Se fizesse o diagnóstico precoce,
nós não precisaríamos de reabilitação física.
Mas ainda temos pessoas que foram de um
diagnóstico tardio que precisam dessa
reabilitação, que precisam de cirurgias, que
precisam de uma atenção especial na questão
de calçados, de fisioterapia e de muitos outros
serviços. O Brasil precisa muito avançar nesse
aspecto”.
    No Pará, a comitiva visitou serviços de saúde
nos municípios de Marituba e Marabá, onde
Sasakawa ouviu os testemunhos de pessoas
atingidas pela hanseníase e seus familiares.
Ainda em Marabá, foi realizada a assinatura do
projeto de lei municipal de concessão de cesta
básica a pessoas em tratamento para
hanseníase (confira o vídeo da audiência aqui).
Em Belém, o grupo se reuniu com o governador
do Pará, Helder Barbalho, e o secretário
estadual de saúde, Alberto Beltrame.
   

No Maranhão, foi o governador Flávio Dino

quem recepcionou Sasakawa, o Morhan e a

comitiva. Em São Luiz, além da visita a serviços

de saúde, foi realizado um seminário de

apresentação da experiência do Maranhão na

luta pela redução da carga de hanseníase. No

evento, o governador se sensibilizou com a

questão dos filhos separados e prometeu ajudar

a encaminhar uma lei estadual de reparação

aos filhos, que o Morhan vai buscar encaminhar

com a mediação do secretário estadual de

saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula.

  “Ainda estamos colhendo frutos desta visita,

que marca uma crescente agenda nacional em

torno do tema da hanseníase, considerando

que tivemos no mês de maio a visita da relatora

especial da ONU, Alice Cruz”, afirma Artur

Custódio. Além de participar ativamente das

agendas, o Morhan seguirá atento e mobilizado

para cobrar as promessas feitas e ajudar a

construir avanços por meio de participação

social.
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   No mesmo dia em que, pela primeira vez, um
brasileiro que já teve a doença foi ouvido na
ONU sobre os desafios para a superação da
doença no país, que tem no preconceito e na
desinformação seus maiores obstáculos,
testemunhamos mais um exemplo seríssimo
desses dois males. Um vídeo do grupo Porta
dos Fundos, chamado “Viajando”, que reproduz
estereótipos e ideias equivocadas que
sustentam o estigma que cerca a doença na
nossa sociedade. O vídeo foi produzido como
merchandising da empresa Ciclic.
   Entramos imediatamente em contato com a
assessoria de comunicação do Porta dos
Fundos, abrindo a possibilidade de correção do
erro e de sensibilização para um problema que
atinge milhares de brasileiros de forma muito
brutal. Infelizmente, o retorno que tivemos foi
de que o Porta dos Fundos não se pronunciaria
sobre o assunto. 
   Quais os problemas do vídeo?
   O vídeo conseguiu reunir um grande conjunto
de mitos e equívocos sobre a doença. O
personagem central volta de uma viagem com 

lesões na pele e com uma perna amputada e

anuncia para a família que pegou “lepra” e que

por isso não pode ser encostado. Quem já teve

hanseníase sabe bem o tamanho da violência

quando as pessoas acreditam que você não

pode ser tocado, o que não tem nenhum

respaldo científico  que, num passado recente,

sustentou uma política de isolamento de

pessoas com a doença que retirou delas todos

os seus direitos humanos e sociais. Além disso,

o vídeo tenta fazer graça com sequelas graves e

que são totalmente evitáveis, ridicularizando a

dor de quem teve seu direito à saúde negado

por instituições despreparadas para o

diagnóstico oportuno da doença.  

     O que o Morhan está fazendo a respeito?

  Diante disso, o Morhan acionou a Defensoria

Pública da União por meio de denúncia junto

ao Observatório Nacional de Direitos Humanos

e Hanseníase que, sabemos, já notificou

oficialmente o grupo. Novos capítulos dessa

história serão noticiados pelas mídias do

Morhan, acompanhe e faça parte das

mobilizações convocadas pelo movimento!

12
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Morhan faz história na 16ª Conferência
Nacional de Saúde (8ª+8)

SAÚDE É DIREITO

   O Morhan e outras organizações da
sociedade civil que lutam pelos direitos das
pessoas afetadas pela hanseníase tiveram
ampla representação na 16ª Conferência
Nacional de Saúde (8ª+8), que se realizou entre
os dias 4 e 7 de agosto, em Brasília. 
    Uma das ativistas presentes foi Lucimar
Batista, da coordenação nacional do Morhan e
do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas
com Deficiência (Conade). Direto do Piauí,
Lucimar defendeu a participação social como
motor da formulação de políticas públicas de
saúde. “A 16ª Conferência Nacional de Saúde
fez um resgate histórico da Reforma Sanitária
no Brasil, em um momento em que são muitos
os desafios para a manutenção e efetivação de
nosso maior patrimônio: o Sistema Único de
Saúde”, afirma.
    Eleito representante da Conferência Livre de
Hanseníase, realizada em maio em Ribeirão
Preto, o médico hansenologista Marco Andrey
Cipriani esteve comprometido com a defesa, na
Conferência Nacional, das propostas aprovadas
na assembleia que encerrou o evento específico
da hanseníase.

   Outro integrante da coordenação nacional do

Morhan que marcou presença e integrou,

inclusive, a organização do evento, pelo CNS,

foi Artur Custódio, do Rio de Janeiro. O ativista

ajudou a construir a 16ª Conferência como um

espaço estratégico para espalhar a luta das

populações negligenciadas por mais qualidade

de vida e  menos doenças.

     Outros voluntários e voluntárias do Morhan

que participaram da conferência foram:

Adriana Carajá (MG), Alcindo Ferla (RS), Bianca   

Coelho (DF), Brenda Menezes (RJ), Eni Carajá

(MG), Erli Rodrigues (MG), Francisco Rodrigues

(MA), Isabel Bezerra (PA), Ivo (Sobral), José

Marques (MA), Jonas (SP), Luiza Claudia (DF),

Maclean (AC), Marla Castro (TO), Nanda Duarte

(SP), Patrícia Gonçalves (BA), Rayanne (DF),

Rita (PI), Sylvia Daflon (RJ) e Vanja Santos (AM).

Nosso movimento também abriu mão de

algumas vagas para incentivar a participação

de outras organizações, garantindo a presença

de Antônio e Aparecida (da Associação das

pessoas afetadas pela Doença de Chagas),

Morgana (da Rede Doulas) e Suhellen (Doenças

Neuromusculares). 13
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  Uma das atividades autogestionadas da 16ª Conferência gerou intensos

debates em torno dos impactos que os ataques aos direitos sociais

produzem sobre a vida das mulheres. A voluntária do Morhan e uma das

coordenadoras do Morhan Mulheres, Patrícia Gonçalves, de Vitória 

da Conquista (BA) integrou a mesa que discutiu as consequências

 da EC 95, que congelou investimentos em saúde até 2036. 

“As mulheres foram as mais impactadas com o congelamento 

dos gastos, já que são as maiores usuárias do SUS – 

sobretudo as mulheres negras”, defendeu a ativista. 

Moção contra a invisibilidade da
hanseníase nas políticas públicas

Direitos das mulheres em debate

Um dos feitos dos/as ativistas que representaram a

causa das pessoas atingidas pela hanseníase na 16ª

Conferência foi a conquista da aprovação de uma a

moção que reivindica o fim do silenciamento sobre o

grave problema de Saúde Pública e Direitos Humanos de

que se trata a hanseníase no Brasil. A moção exige,

ainda, a constituição de uma política de visibilização da

doença e proteção dos direitos humanos das pessoas

atingidas. A elaboração da moção e a busca das 400

assinaturas necessárias para a sua inscrição na plenária

final foram um trabalho conjunto dos/ativistas e

movimentou os bastidores do evento.

Ela ainda chamou a atenção par

a o agravamento da desigualdade 

    diante da retirada de direitos,

       já que o serviço doméstico          

          não é socialmente re- 

         conhecido e sobrecarrega      

         principalmente as mulheres. 

    “Pesquisas indicam que as mulheres 

  trabalham cerca de dez horas a mais do 

que os homens com serviço doméstico por

semana”, informou.

14
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Na rua em defesa do SUS

Teatro Bacurau na 16ª CNS

Sobre a conferência

  O ato unificado "Saúde, Democracia e Direitos Sociais" 

reuniu cinco mil pessoas no dia 5 de agosto, na Praça 

do Museu da República, em Brasília. A defesa do SUS 

foi o ponto central da manifestação, uma vez que o 

sistema vem passando por um processo constante 

de desfinanciamento desde 2016, quando houve a 

aprovação da EC 95. Além disso, outras medidas e 

reformas recentes vêm trazendo agravos à saúde 

da população. O Morhan marcou presença, defendendo 

um SUS e uma democracia fortes para enfrentar a 

hanseníase e a desigualdade no país.

O Teatro Bacurau do Morhan, em parceria com a

Appai - Associação de Professores, se apresentou

na Tenda Paulo Freire SUS EmCena, o espaço

cultural da 16ª. Os atores Brenda Menezes e Jorge

Garcia deram vida a Pirinélia e Eternilton, os

palhacinhos que que utilizam linguagem lúdica

para desmistificar questões sobre a hanseníase e

ensinar sobre os direitos das pessoas

diagnosticadas com a doença.

   A 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8) foi o maior evento de participação social no Brasil.
Organizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e realizada pelo Ministério da Saúde, a conferência
reuniu cinco mil pessoas para traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de
saúde no país. O tema principal da 16ª Conferência foi “Democracia e Saúde” e os eixos temáticos são:
Saúde como direito, Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e Financiamento do
Sistema Único de Saúde (SUS). O relatório final deve gerar subsídios para a elaboração do Plano
Plurianual 2020-2023 e do Plano Nacional de Saúde. Confira a íntegra das moções e propostas
aprovadasno link: https://bit.ly/2kqhBW7 15
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