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Para enfrentar
a pandemia,
Morhan se
reinventa
Lives, reuniões virtuais e
distribuição de máscaras
e cestas básicas agora
são rotina
Em meio a uma crise de saúde pública e humanitária de
proporções globais, nosso movimento precisou reorganizar
suas ações: mobilizamos iniciativas de solidariedade e

NESTA EDIÇÃO

assistência, passamos a realizar encontros e lives semanais

ATO VIRTUAL DE ANIVERSÁRIO
DO MORHAN REÚNE CENTENAS
DE VOLUNTÁRIOS/AS E
AUTORIDADES
POR REPARAÇÃO AOS
FILHOS SEPARADOS, FOMOS
À ONU E À OEA
COLUNA NOVA: VOZ DA
#MILITÂNCIAMORHAN
ESTREIA COM TEXTO SOBRE
O JULHO DAS PRETAS
NÃO ESQUECEREMOS: EM
MEMÓRIA DOS/AS
COMPANHEIROS/AS QUE A
COVID-19 LEVOU

E MAIS

pela

internet

e

articulamos

atenção

situação das pessoas atingidas pela
hanseníase no Brasil.

Também nos somamos a
iniciativas

que

reúnem

organizações da saúde e dos
direitos
para

humanos

cobrar

do

no

país

governo

brasileiro uma resposta à
crise que preserve e vida da
população.
A nossa mobilização desses
últimos meses é o destaque
desta edição do Jornal do
Morhan.
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Publicação discute intersecções
entre hanseníase e Covid-19
Uma ampla crise de Saúde Pública que evidencia uma grave crise
humanitária. Estamos falando da pandemia da Covid-19, doença
causada pelo novo coronavírus que já vitimou centenas de
milhares de pessoas em todo o mundo. Mas também poderíamos
estar falando sobre a hanseníase, um problema de saúde ainda não
eliminado no mundo e que está profundamente associado à
desigualdade social. E quando falamos de ambos?
Pois é exatamente isso que faz a edição especial do Cadernos
do Morhan lançada em junho. Treze autores foram convidados a escrever sobre o que aprenderam na luta contra a hanseníase que pode se tornar ferramenta para o enfrentamento à pandemia. Assim, direitos humanos, autocuidado, arte
e os desafios vivenciados em isolamentos que guardam diferenças, mas também têm muito em comum, são alguns
dos assuntos abordados. Leia em: https://bit.ly/3154UD2
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Pandemia amplia vulnerabilidades
e Morhan se mobiliza em
ações de solidariedade
Já se vão quase cinco meses desde que a
pandemia do novo coronavírus começou a
atingir nosso país, e o Morhan precisou se
reinventar nesse momento de fragilidade
social. Com o intuito de minimizar as
vulnerabilidades ampliadas nesse contexto,
o movimento passou a incentivar ações
assistenciais, que tradicionalmente não
fazem parte do escopo da nossa atuação.
Assim, uma onda de solidariedade tomou
conta dos militantes e amigos do Morhan,
que vêm se mobilizando no Brasil inteiro
para amenizar as consequências deste
momento sobre as pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade social. Em meio
à crise que nos atravessou, os movimentos
sociais estão cada vez mais assumindo o
protagonismo das ações de assistência
básica que o governo deveria prover. Estão

cobrindo as lacunas que o estado brasileiro
está
deixando,
ao
não
conduzir
o
enfrentamento à pandemia como deveria.
“No começo da pandemia começamos a
lidar com tensões dos núcleos do Morhan
dizendo das dificuldades, pessoas com
fome, gente com dificuldade de preencher o
auxílio emergencial, pessoas sem acesso a
máscara, e que, por isso, não estavam indo
nas unidades de saúde. Então, o Morhan
resolveu realizar atividades assistenciais
que deveriam ser promovidas pelo governo",
conta Artur Custódio, coordenador nacional
do Morhan.
De março até o fechamento do jornal (10
de agosto), nossa mobilização distribuiu em
torno de 20 mil máscaras de proteção, mais
de 700 cestas básicas e cerca de 100 litros
de álcool em gel.

PAUINI/AM

MACEIÓ/AL

CRUZEIRO DO SUL/AC
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Itens essenciais para proteção e higiene
básica como as máscaras e o álcool gel
são indispensáveis, mas, além disso, a
forma de realizar o acompanhamento aos
usuários de serviços de saúde mudou:
profissionais precisaram se adaptar aos
atendimentos virtuais. Pela ação dos
voluntários do Morhan já foram atendidas
virtualmente cerca de 160 pessoas, com
auxílio em questões básicas, informações
a respeito do coronavírus e atendimento
psicológico. “Ao mesmo tempo em que
seguimos com essas atividades solidárias,
continuamos a cobrar o governo federal e
estadual para que façam seu trabalho de
proteção ao povo como um todo” conclui
Custódio.

Teatro Bacurau se reinventa
Diante destas novas formas de fazer
militância e lidar com o público, o Teatro
Bacurau do Morhan, formado por artistas
e assistentes sociais voluntários do Rio
de Janeiro, moldou-se às transformações
provocadas pela pandemia para continuar
trabalhando
na
prevenção
e
conhecimento sobre a hanseníase. Em
articulação com gestores da educação, a
trupe produziu vídeos informativos com
orientações, teatro e depoimentos acerca
da doença. Este projeto foi distribuído
para as escolas estaduais do Rio de
Janeiro
participantes
do
Programa
Estadual Saúde na Escola (PSE) e na
cidade de Duque de Caxias (RJ), com o
programa
municipal
de
Saúde
na
Escola.
“Apesar
da
pandemia,
as
informações
sobre
hanseníase
não
deixaram
de
chegar
à
comunidade
escolar, através PSE nós divulgamos
diversos vídeos curtos com palestras,
teatros e depoimentos”, conta Brenda
Menezes, membro do Teatro Bacurau.
Também em formato audiovisual, a fim
de divulgar as iniciativas da Appai
(Associação de Professores do RJ), o
Teatro Bacurau promoveu campanhas de
divulgação nas plataformas digitais, com
chamadas para a participação do público
na lives solidárias organizadas pela
Associação.
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TERESINA/PI
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Das ruas para as telas: as lives
que vieram para ficar
"O maior impacto dessa pandemia
foi o isolamento social da família
e dos companheiros do MORHAN.
Tínhamos reuniões agendadas
que, obviamente, foram
canceladas. Alguns dias depois,
aconteceu a primeira live do
MORHAN. Aí eu percebi que era
possível estar isolada e ao mesmo
tempo conectada ao movimento
e, assim, mais próxima dos
companheiros. Para mim, as lives
do MORHAN vieram e deram um
respiro na dureza do momento
que estamos vivendo. E sempre
que termina uma live eu já fico
na expectativa da próxima,
curiosa para saber os temas e os
convidados. Agradeço os
envolvidos na organização das
lives que estão me ajudando a
passar por tudo isso. Porque tudo
isso vai passar".
Leda Vilarin, audiência assídua
doo "Morhan na quarentena"
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No dia 22 de abril de 2020, às 18 horas, o Morhan
iniciava uma transmissão ao vivo pelo seu facebook –
que chamamos de live – para falar sobre a situação da
pandemia de Covid-19: o que já sabíamos a respeito,
as
orientações
em
relação
às
vulnerabilidades
associadas à hanseníase e as ações que iniciávamos
para tentar minimizar os danos da desigualdade.
Artur Custódio e Faustino Pinto começavam ali, sem
saber, o que viraria um hábito boa parte da
militância: os encontros virtuais do projeto “Morhan
na quarentena”.
“A gente precisava dar uma resposta imediata para
a questão da pandemia, a galera do Morhan é muito
de estar na rua e não podia mais estar. Precisávamos
dar uma resposta a isso e foram sobre isso nossas
primeiras lives. Mas elas surpreenderam, criaram uma
sinergia entre nós, nos aproximaram
de alguma forma”, relembra Artur.
Faustino concorda e complementa:
“é um instrumento que não
substitui o encontro presencial,
mas que veio para ficar”.
Mais de 60 horas de transmissão
e 26 lives depois, o processo de
produção das lives se profissionalizou e se consolidou, veio mesmo
para ficar. Hoje transmitidas tanto
no facebook como no youtube,
os programas envolvem muitas
etapas até irem ao ar. Desde a
definição do tema, muitas
vezes por sugestão de
voluntários, passando
pelos contatos aos convidados e artistas, testes
da plataforma, roteiro e
divulgação, Artur, Faustino e a
comunicação do movimento trabalham em equipe para chegar ao
resultado assistido online.
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"Desde março, quando surgiu a pandemia da Covid19 no Brasil, não perco nenhuma live do MORHAN
porque abrange não só a questão da hanseníase e
dos filhos separados, mas também outros assuntos
ligados ao bem estar físico, emocional e espiritual.
Sem contar que nas lives com o Artur e o Faustino
eu morro de tanto rir com as tiradas das
experiências entre eles, me faz lembrar Tom & Jerry,
hehehe. Eles trazem acalento para as nossas vidas,
deixando leveza, esperança de dias melhores,
melhores no amor, melhores em tudo, diante do
cenário em que se encontra o nosso país e no
mundo.
Helena Bueno, audiência assídua
do "Morhan na quarentena"

Um processo que se repete toda semana,
sempre com uma nova roupagem. Assuntos
diretamente relacionados com a hanseníase,
os direitos das pessoas atingidas pela
doença, a luta dos filhos separados, se
revezam
com
temas
como
juventude,
envelhecimento, saúde mental, constituindo
um grande mosaico de assuntos abordados
até aqui. Enquanto Artur afirma dividir seu
carinho por todos os episódios – “todas as
lives foram especiais pra mim, desde a
produção até depois, todas são emocionantes”, garante – Faustino já
deixa a polidez de lado ao
lançar mão de algumas
favoritas. “Para mim, enquanto pessoa lgbt, a nossa
live sobre esse tema foi
linda. Apesar de eu sentir
que não houve adesão que eu
gostaria do movimento a essa
live. A outra que gostei muito
foi sobre a questão da terminologia, falar sobre isso foi
muito importante pra mim
enquanto defensor de uma
terminologia correta
que, quem sabe um
dia, alcançaremos”,
conta o dirigente do Morhan.

Tom e Jerry do Morhan?
Essa diferença de temperamento entre
os apresentadores das lives já é velha
conhecida da audiência. Helena Bueno,
uma voluntária do Morhan no estado de
São Paulo que sempre se faz presente nos
comentários, se diverte com as farpas que
eles trocam ao vivo e compara com os
famosos
protagonistas
do
desenho
animado Tom e Jerry. Artur brinca com a
história: “Esses personagens que parece
que foram “criados” na verdade refletem
algo que acontece há mais de vinte anos.
Às vezes as pessoas acham que a gente
está brigando, e às vezes a gente briga
mesmo, mas tudo dentro de um processo
que faz parte de uma amizade muito
sólida”.
Faustino confirma a cronologia: “Esse
nosso jeito de lidar tem décadas. Eu e
Artur temos uma relação de amor e ódio,
ele sabe como me provocar e sabe que,
além de escorpiano, sou cearense. Todo
cearense é debochado!”. Mas Artur faz
questão de reforçar: “Na verdade eu
cresço muito com Faustino e ele, tenho
certeza, cresce comigo também”. Ao que
Faustino concorda, mas completa: “Gosto
muito dele, apesar de ele me fazer passar
tanta raiva às vezes”. A gente sabe,
Faustino. Dá para ver pelas lives...

Perdeu algum episódio ou quer rever? Acesse a
playlist com todas as lives do Morhan na
quarentena no nosso canal do Youtube
https://bit.ly/2QllJTy
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Conectando universos e territórios
A assessora de comunicação do
Morhan, Nanda Duarte, também faz
participações ao vivo eventualmente e
integra a equipe de apoio junto com
Fernanda Guedes: são as duas que ficam
nos
bastidores,
“pilotando”
a
plataforma que faz as vezes de estúdio,
puxando comentários e lembrando os
apresentadores sobre o tempo. Para
Nanda, as lives do Morhan “vieram para
ficar”, como todos dizem, “porque
permitiram uma aproximação com a
militância que o isolamento social
prejudicou, sim, mas não só isso.
Também conectaram universos que nos
interessa,
como
ativistas,
manter
próximos mesmo depois da pandemia”.
A conexão do universo dos candidatos e
candidatas
ao
Miss/Mister
Brasil
Mundo, do Concurso Nacional de Beleza
(CNB) com o campo dos estudos sobre
hanseníase, por exemplo, produziu uma
live que já alcançou mais de 40 mil
pessoas.
Estudantes
de
uma
universidade
japonesa
ensinaram
a
fazer
origami
e
manifestaram
sua
solidariedade à população brasileira no
seu
enfrentamento
à
covid-19.
Descobrimos questões em comum com a
vida e a luta das pessoas atingidas pela
hanseníase que vivem na Colômbia, em
Portugal, no Quênia, na Índia, na
Indonésia, no Nepal... Aproximações
que não seriam possíveis sem o apoio
de tradutores voluntários, entre os
quais a Ana Sousa, o Carlos Abelheira e
a Tomie.
E para produzir todas essas
conexões, foi preciso também atuar
para
de
fato
conectar
quem
tem
interesse nesse diálogo, mas que não
está habituado ao mundo digital. Por
conta disso, o Morhan na quarentena
tem
sido
também
um
importante
projeto de inclusão digital. E um de
seus momentos mais formativos nesse
sentido foi a live-manifestação que
marcou o aniversário do Morhan e
sobre a qual você lê na próxima
matéria.
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Em meio à pandemia, atingidos pela
hanseníase pedem para “existir com
dignidade”

O dia 9 de junho foi histórico para o
movimento. Em alusão aos 39 anos do
Morhan, foi realizado uma mobilização
nacional virtual: o ato Existir com Dignidade
- Por atenção às pessoas atingidas pela
hanseníase em meio à crise da Covid-19,
para que nossas vidas não voltem a ser
invisibilizadas! A manifestação foi realizada
através da plataforma Zoom, onde cerca de
150 pessoas, entre voluntários/as Morhan,
artistas
e
personalidades
políticas
reivindicaram
e
reafirmaram
suas
existências e pautas. Com transmissão ao
vivo na página do Facebook do Morhan, o
ato foi uma atividade integrante da Marcha
pela Vida (veja mais sobre a iniciativa na
próxima matéria). Foram mais de cinco
horas de duração. O vídeo, que segue
disponível nos canais do movimento, já
alcançou 36 mil pessoas, quase 13 mil
visualizações, 4 mil engajamentos e mais de
700 comentários.

Exemplo de inclusão digital
Para que essa nova ideia de uma
manifestação totalmente virtual pudesse
acontecer, houve muitas pessoas envolvidas,
desde a organização, divulgação, apoio às
pessoas com dificuldades técnicas ou sem
experiência digital e um grupo de apoio
dedicado a acessibilizar as legendas das
imagens de divulgação.
Com a intenção de que todos/as os/as
militantes tivessem a oportunidade fazer
suas manifestações, foi criado um grupo no
Whatsapp com cerca de 250 voluntários/as,
simpatizantes e representantes de entidades. Lá, a equipe do Morhan desenvolveu
uma forma de fazer com que as informações
do evento chegassem a todos e todas, com
manuais
de
orientação
e
apoiadores
dedicados/as
a
inclusão
digital
dos
voluntários/as com dificuldades.
O coordenador nacional do movimento
também colocou a mão na massa: Artur reali
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zou diversos testes e ensaios, com apoio de
uma equipe voluntária, para garantir que
todos se familiarizassem com a dinâmica de
algo tão novo. O ato, assim,se tornou um
grande exemplo de inclusão digital e um
marco na história das manifestações do
Morhan. Para muitos dos participantes,
esta foi a primeira experiência direta com
esta nova forma de fazer militância. Por
exemplo, o Elson Dias, um dos membros da
coordenação nacional do Morhan, que
auxiliou
presencialmente
o
Thiago
Carvalho, artista voluntário que abriu
nosso ato com canções do Teatro Bacurau,
para viabilizar sua participação..
Grandes presenças
Nomes importantes na política, artes e
militância brasileira estiveram presentes,
entre eles, Tulio Franco, coordenador
nacional
da
Rede
Unida,
e
Fernando
Pigatto, presidente do Conselho Nacional
de Saúde, representando as entidades que
se somaram à Marcha pela Vida. O senador
Humberto Costa e os/as deputados/as
federais Jandira Feghali (RJ), Tereza Nelma
(AL) e José Ricardo (AM) foram alguns dos
parlamentares a marcar presença, além de
diversos
outros
deputados
estaduais,
vereadores e representantes de entidades
de todo o país. Como a nossa luta é rica
em arte, os atores Ney Latorraca, Ricardo
Lyra e a atriz Karla Karenina, grandes
amigos e apoiadores do Morhan, também
passaram por lá para deixar seus recados.
Além
deles,
Flávia
Wenceslau,
Dimas
Bezerra,
Nana
Kozak
e
Yuri
Guerra
deixaram a plateia de militantes com os
olhos marejados com canções tocantes. Ao
todo, foram 20 autoridades e entidades
participantes, 12 artistas e mais de 150
voluntários realizando o ato pelo Zoom.
“Hoje em dia, com a pandemia do
coronavírus que atinge a humanidade, todo

Para quem perdeu o ato ou quer assistir
novamente, basta clicar:
https://www.facebook.com/21063420896
6078/videos/543873902971101
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mundo sente o que as pessoas acometidas
pela hanseníase sentiram, e ainda sentem.
Seja o medo de transmitir a doença para os
seus familiares, de ficar com sequelas, de
não ser diagnosticado precocemente ou até
mesmo o medo de não ter tratamento e
remédios. Aqui, os militantes do Morhan
vão falar sobre suas ansiedades e suas
reivindicações” disse Custódio, ao iniciar a
transmissão ao vivo do ato. No decorrer do
evento, todos os inscritos para falar,
personalidades e a militância Morhan,
foram
chamados
nominalmente
para
fazerem suas colocações. Assim, as mais de
cinco
horas
de
transmissão
foram
necessárias
para
que
todos
e
todas
tivessem voz.
“
Arte e afeto
O tom político das manifestações somouse à chama da alegria pelos 39 anos de
lutas do Morhan, os protestos foram
acalorados, carregados de sentimentos e
memórias de luta e companheirismo. A
Maria
Luiza,
sobrinha
da
Francilene
Mesquita
(uma
das
coordenadoras
do
Morhan Mulheres), nos brindou com a
declamação de uma poesia autoral de
Ruimar Batista, um dos fundadores do
Morhan no estado do Piauí, que em um dos
seus versos mais marcantes diz: “não venha
com conversa bonita, e conversa fiada, o
que vai agir é eliminar essa doença
negligenciada(...) Combata essa doença com
amor e arte!”.
Com amor, arte e ativismo, adaptamos
nossa militância para o mundo virtual,
transformamos nossa página do facebook
nas ruas que tomaríamos em uma onda roxa
se não estivéssemos nesta situação de
isolamento social. Fechamos o ato com a
Brenda e o Jorge, do Teatro Bacurau do
Morhan, cantando um super parabéns em
coro com a militância, com bolo e velas.
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Entidades apresentaram Plano
Nacional de Enfrentamento à Covid-19
Com informações da comunicação da Abrasco
Representantes de 13 entidades científicas
da saúde coletiva e bioética e o Conselho
Nacional de Saúde (CNS) foram recebidos
pelo Ministério da Saúde, em reunião virtual,
no dia 24 de julho. Eles integram a Frente
pela Vida, lançada em junho deste ano, com a
participação do Morhan. No encontro, que
também contou com a participação de Carlos
Lula, presidente do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS), as entidades
e o CNS entregaram o Plano Nacional de
Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 aos
secretários do Ministério da Saúde Raphael
Câmara Medeiros, da Atenção Primária à
Saúde
(SAPS/MS),
e
Hélio
Angotti,
da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE/MS).
Motivado pela necessidade imediata de
mudanças na resposta à pandemia do novo
coronavírus diante da inoperância por parte
do Governo Federal, o Plano Nacional
apresenta
propostas
e
recomendações
elaboradas por pesquisadores e profissionais
da saúde de todo o país. As entidades
afirmam “que é possível sim o Brasil superar
essa grave crise sanitária e que não se pode
naturalizar nenhuma morte evitável”.
Os representantes fizeram
uma avaliação crítica da
situação de enfrentamento
da pandemia e pediram nova
composição do Centro de
Operações de Emergências
em Saúde Pública | COECOVID-19,
criado
pelo
Governo
Federal,
em
fevereiro.
As
entidades
destacaram a importância
da coordenação nacional no
enfrentamento à pandemia
contar
com
participação
dessas entidades do campo
da saúde.

Junto com outras organizações, as
entidades e o CNS realizaram a Marcha
Virtual pela Vida no dia 9 de junho, quando
obtiveram a adesão de mais de 600
organizações e movimentos em defesa do
SUS, da ciência, da educação, do meio
ambiente, da solidariedade e da democracia
como elementos essenciais à vida, sem os
quais
não
tem
como
enfrentar
a
emergência sanitária que o país atravessa.
O ato do Morhan “Existir com Dignidade”
(veja matéria anterior) integrou a marcha.
Respeito à ciência, competência técnica,
capacidade
gestora
e
responsabilidade
política são os pilares que orientam o Plano
Nacional de Enfrentamento à Covid-19.
Especialistas
de
diferentes
áreas
das
ciências médicas, das ciências da saúde e
das
ciências
sociais
em
saúde
e
importantes atores de movimentos sociais,
de todas as regiões do país, trouxeram
contribuições para sua elaboração.
O Plano Nacional debate a complexidade
da pandemia e faz uma análise aprofundada
dos Aspectos biomoleculares e clínicos e
do Panorama Epidemiológico; analisando na
sequência a Consolidação do SUS; a Ciência
e Tecnologia (C&T) em saúde e
produção
de
insumos
estratégicos; o Fortalecimento
do Sistema de Proteção Social;
e a atenção às Populações
Vulnerabilizadas
e
Direitos
Humanos,
mostrando
que
a
ciência e sociedade brasileiras
são capazes de produzir uma
resposta alternativa ao descaso
e descompasso geradores de
milhares de mortes. Ao final, o
Plano destaca recomendações
às autoridades políticas e às
sanitárias;
aos
gestores
públicos
em
saúde;
e
à
sociedade em geral.

Acesse a íntegra do documento no link:
https://frentepelavida.org.br/
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Movimento
faz reuniões
nacionais e
amplia
núcleos no
Brasil

Nos dias 30 de julho e 13 de agosto, o
Morhan
realizou
suas
duas
primeiras
reuniões nacionais totalmente virtuais,
com a participação ativa de mais de 50
voluntários/as de 16 estados e do Distrito
Federal.
Encontros
para
atualizar
a
militância
em
relação
às
ações
e
estratégias em desenvolvimento para a
defesa dos direitos das pessoas atingidas
pela hanseníase e seus familiares, municiar
os ativistas de informes e também para
facilitar decisões e encaminhamentos de
forma mais coletivizada.
O formato envolveu a apresentação dos
participantes; informes de departamentos,
como a rede jurídica do Morhan, Morhan
Mulheres, comunicação, núcleo de pesquisa
e equipe condutora da nova etapa do EAD
do movimento; além de relatos das ações
dos núcleos e da organização de prénúcleos. Diante de toda essa riqueza de

12

conteúdo e de trocas, as duas horas
previstas
para
o
encontro
ficaram
insuficientes e por isso a primeira reunião
virou duas. E, ao final da segunda, ficou
decidida a manutenção permanente das
reuniões
como
mais
um
espaço
de
organização do movimento.
O coordenador nacional do Morhan, Artur
Custódio, celebrou a entrada recente de
dezenas de novos voluntários, pessoas
atingidas pela hanseníase ou não. “Um fruto
também das nossas ações de comunicação
que foram ampliadas na internet por conta
da
pandemia.
Essa
adesão
de
novos
companheiros e companheiras reacendeu a
chama para expandirmos nossa luta a
municípios que ainda não têm núcleos do
Morhan”, afirma. Com o apoio fundamental
é da Fundação Sasakawa, com quem o
Morhan
desenvolve
um
projeto
para
legalização de núcleos até 2021. Confira os
pré-núcleos
que
estão
se
organizando
para
fundar
oficialmente o movimento na
sua região e aqueles que estão
em fase de reestruturação:
Novos núcleos (pré-núcleos) –
Santana do Ipanema- Alagoas /
Arapiraca – Alagoas / Delmiro
Gouveia – Alagoas / Cuiabá –
Mato Grosso / Porto Alegre do
Norte – Mato Grosso / Tapurah
– Mato Grosso / Barra do
Garças – Mato Grosso / Porto
Nacional – Tocantins / Natal –
Rio Grande do Norte / Brasília
– Distrito Federal / Igarapé –
Açu – Pará
Reestruturação – Fortaleza Ceará / Salvador – Bahia / João
Pessoa – Paraíba.
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AULA 1

05/08

HANSENÍASE E O PAPEL DO
AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE: ATUALIZAÇÕES EM
TEMPOS DE COVID-19
AULA 2

28/08

MORHAN: HISTÓRIA E
ORGANIZAÇÃO

Ensino à
distancia
do Morhan
inicia sua
terceira
fase

AULA 3

10/09

HANSENÍASE: ESTIGMA
ESTRUTURAL, ISOLAMENTO
COMPULSÓRIO E DESAFIOS
PARA UMA ABORDAGEM
HUMANIZADA
AULA 4

24/09

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA
CONSTRUÇÃO E NO
FORTALECIMENTO DO SUS
AULA 5

08/10

SEXUALIDADE E HANSENÍASE:
VISIBILIZANDO O DEBATE,
PARTE 1
AULA 6

15/10

SEXUALIDADE E HANSENÍASE:
VISIBILIZANDO O DEBATE,
PARTE 2
AULA 7

22/10

DEMOCRATIZAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO E
MOVIMENTOS SOCIAIS,
PARTE 1
AULA 8

05/11

TEMA: DEMOCRATIZAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO E
MOVIMENTOS SOCIAIS,
PARTE 2
AULA 9

19/11

DIREITOS DAS PESSOAS
ATINGIDAS PELA HANSENÍASE
AULA 10

26/11

MORHAN NA LUTA PELO
ACESSO À JUSTIÇA E AOS
DIREITOS HUMANOS
AULA 11

03/12

O PAPEL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL NA GARANTIA DE
DIREITOS
AULA 12

10/12

HANSENÍASE E
REPRESENTATIVIDADE
AULA 13

17/12

O CONHECIMENTO DESDE A
BASE: UMA DISCUSSÃO SOBRE
O CONCURSO DE VÍDEOS DO
MORHAN

Novamente com o apoio da Fundação de Saúde Sasakawa,
está iniciada a nova fase do EAD do Morhan. Um projeto
que é sobre educação, emancipação e sobre um mundo
livre de hanseníase. São 13 aulas, cada uma abordando um
tema novo e com um novo professor ou professora –
confira ao lado a agenda das aulas e não perca!
O curso conta com certificado de participação por cada
aula, bastando para isso o preenchimento da avaliação
online disponibilizada para cada episódio, e a aprovação
mínima de 70% de acertos.
As aulas são voltadas
prioritariamente aos voluntários e voluntárias do Morhan e
profissionais de saúde, mas podem ser feitas por qualquer
pessoa interessada non tema. O planejamento desta etapa
do EAD está à cargo de uma equipe de 17 voluntários/as
coordenada por Marcela Gonçalves, enfermeira voluntária
do Morhan do núcleo de Ribeirão Preto e mestre em
Ciências.
A aula inaugural da nova fase foi realizada no dia 5 de
agosto, com apresentação de Brenda Menezes e Suerli
Costa, e contou com a palestra de Egon Daxbacher, da
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), além de
debatedores convidados especialmente. O tema é o papel
do agente comunitário de saúde em relação ao controle da
hanseníase.
Uma das novidades desta etapa, influenciada pela
experiência com as lives, é que as aulas são transmitidas
ao vivo, simultaneamente nos canais do movimento no
facebook (/Morhan.Nacional) e no youtube (Morhan
Comunicação). Mas quem perder não fica de fora: todos os
episódios
ficarão
diasponíveis
no
link:
https://bit.ly/2FXSmF9
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Rede Jurídica e de Direitos Humanos
do Morhan cresce para fortalecer
acesso à Justiça
Mais do que um departamento jurídico, voluntários do movimento que atuam no campo
do direito estão fortalecendo uma Rede com foco em direitos humanos, cujo objetivo
central é garantir o acesso à justiça às pessoas atingidas pela hanseníase e aos ativistas
sociais que integram o Morhan. Atualmente contando com 13 advogados/as voluntários
integrantes, a Rede Jurídica e de Direitos Humanos do Morhan vem se organizado de forma
coletiva pelo WhatsApp e por videoconferências. Ações civis públicas, apoio jurídico a
ativistas e articulações com entidades nacionais e internacionais são algumas das ações
que o grupo vem desenvolvendo em conjunto. Na reunião nacional do Morhan [confira a
matéria da página 12], representantes da rede realizaram um informe geral sobre estas
ações. Confira abaixo um resumo de algumas delas:
Ação
Civil
Pública
sobre
Auxílio
Emergencial/
Pessoas
afetadas
pela
hanseníase entre 2019/2020
Também ajuizamos ação civil pública para
que as pessoas atingidas pela hanseníase nos
anos de 2019 e 2020 tivessem, em seu favor, a
concessão do auxílio emergencial pago em
relação à COVID-19, o que foi negado. Em que
pese a decisão contrária ao pedido do
MORHAN, foi criado um importantíssimo e
inovador
precedente,
uma
vez
que
foi
reconhecida a legitimidade do MORHAN para
fazer pedidos em nome de todos que foram
atingidos pela doença, sem a necessidade de
autorização expressa de cada um, o que
possibilitará ao MORHAN a lutar pelos
direitos dessas pessoas de maneira ampla.
Essa legitimidade foi negada em outra ação
civil, o que mostra que essa inovação trará
muitos
benefícios
processuais
futuros,
podendo servir de parâmetro para próximas
ações.
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Ação
Civil
Pública
sobre
Auxílio
Emergencial/ Lei 11.520/2007
Solicita
que
os
contemplados
pela
indenização prevista na Lei 11.520/2007
sejam
beneficiados
automaticamente
pelo auxílio emergencial em relação à
COVID-19. Liminarmente, o juiz federal
negou o pedido e o MORHAN entrou com
recurso. Então, o processo foi para o
Ministério Público, que se manifestou
FAVORAVELMENTE
ao
pedido
do
MORHAN. Aguarda continuidade.
Articulações nacionais e internacionais
em favor dos filhos separados
Além do acionamento da ONU e da OEA
[veja matéria da página 17], a rede está
articulando o apoio da Comissão de
Direitos Humanos da OAB na defesa dos
processos de filhos separados (2 no STJ
e 2 no STF). Diante da menção de possibilidade de prescrição dos crimes, tentamos caracterizar as violações sofridas
pelos filhos separados como crime de
tortura e violação a Direitos Humanos,
sendo, portanto, imprescritíveis.

A rede tem realizado
reuniões para troca de
informações e estratégias
(na foto, encontro do dia 12
de agosto, com a
participação especial da
relatora especial da ONU,
Alice Cruz)

JORNAL DO MORHAN N° 62

Voz da #militânciaMORHAN
Um mês pela vida das mulheres negras: pelo Bem Viver
Por Lucimar Batista da Costa
25 de Julho, Dia Internacional da
Mulher
Negra
Latino-americana
e
Caribenha. Esse dia foi instituído no Brasil
pela Lei 12.987/2014, como o Dia Nacional
de Teresa de Benguela, uma liderança
quilombola, uma heroína negra, símbolo de
luta, resistência e representatividade das
mulheres negras no país. O Julho das
Pretas
nasceu
com
a
finalidade
de
constituir um mês de reflexões, ações,
incidências políticas pela melhoria da
qualidade de vida das mulheres negras.
Além de comemorar, visa reafirmar a luta,
resistência,
resiliência,
protagonismo,
autonomia, cidadania, ou seja, construir
estratégias
para
manter
o
diálogo,
denunciando
e incidindo politicamente
em defesa das vidas negras e pelo Bem
Viver.
A 8ª edição do Julho das Pretas teve
como tema: “Em Defesa das Vidas Negras.
Pelo Bem Viver”. E foi realizada em um
importante momento para manter as lutas
de combate ao racismo, ao sexismo,
machismo, o patriarcalismo, a misoginia, o
feminicídio e para elaborar uma agenda
política, chamar a
atenção para o
genocídio da população negra, agravado
neste
momento
de
pandemia,
de
isolamento social em virtude da Covid-19.

Não podemos esquecer da realidade
das mulheres acometidas pela hanseníase
nas
colônias,
nos
quilombos,
nas
populações
indígenas,
ciganas,
ribeirinhas e de rua . Pensar nelas não
apenas agora, mas também em suas vidas
pós-covid.
De forma exclusivamente online e
não
menos
importante
aconteceram
articulações, mobilização de diversas
entidades de mulheres negras e não
negras, de entidades nacionais, como é o
caso do Morhan que mobilizou sua
militância através do Departamento de
Políticas para Mulheres*. E nós, do
Morhan, não poderíamos nos omitir
dessa relevante Agenda Política, através
da realização de lives, participando de
um Ato público da União Brasileira de
Mulheres no dia 1º de Julho durante o
Lançamento do Julho das Pretas, além de
sua representação de Mulheres Negras
dos núcleos do movimento nos estados
do Piauí, Pernambuco, Bahia e Rio de
Janeiro.
Sigamos fortes na Luta, Existindo,
Resistindo, Pelo Bem Viver
Porque Vidas Negras Importam.
Axé!

Confira o álbum completo dos cards da
campanha do Morhan no Julho das Pretas,
com mensagens de militantes negras do
movimento, no link: https://bit.ly/2CYflyM

NO JULHO DAS PRETAS
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Morhan leva a
luta dos filhos
separados
para a
imprensa...
São muitas as estratégias de luta dos
filhos e filhas que foram separados de seus
pais pela política de isolamento compulsório da hanseníase que vigorou no Brasil
entre 1923 e 1986. Além da ação civil
pública iniciada em 2017, há as estratégias
estaduais junto aos legislativos e executivos
para projetos de lei reparatórios, assim
como os projetos de lei que correm no
Congresso Nacional desde 2011. A urgência
da reparação contrasta assim com a morosidade dos caminhos da justiça. Uma das
armas que temos para buscar agilizar esses
processos é a visibilidade: tornar conhecido
da sociedade brasileira esse episódio que
violou direitos de milhares de pessoas.
Por isso, o Morhan busca permanentemente incentivar os jornalistas no Brasil e
no mundo a retratar essa história e ajudar a
colocar o tema em pauta. Recentemente
duas reportagens fizeram novamente ecoar
essa luta. A primeira delas foi veiculada em
26
de
junho,
em
inglês,
no
portal
internacional "Pulitzer Center”, e dá ciência
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ao mundo das particularidades do processo
segregatório que aconteceu no Brasil, mas não
apenas aqui. Para isso, retrata a história de
Edmilson Picanço, voluntário do Morhan no
Estado do Pará e integrante da Comissão
Nacional dos Filhos Separados. Confira um
trecho:
Embora seja seu trabalho defender as pessoas afetadas
indireta e diretamente pela hanseníase, a paixão da
Picanço é pessoal.
Seus pais eram pacientes.
Durante sua juventude, Picanço passou oito anos
vivendo em um educandário. Ele foi isolado de seus pais,
que foram forçados a residir na colônia de hanseníase
de Marituba.
“Eles foram humilhados por causa da doença. Eles me
tiraram do meu lar e dos meus pais. Eu tinha todos os
motivos para estar com raiva e estou com raiva”, disse
Picanço.
Já na reportagem da rede Brasil atual que foi
veiculada no dia 18 de julho, A história de
Edmilson se soma a outras com a de Tereza
Marina das Chagas. Confira um trecho:
O reencontro com mãe aconteceu quando Marina tinha
por volta de dez anos. Havia o desejo da mãe de levá-la
para morar junto na colônia, mas não houve
autorização. Com dificuldade de se lembrar exatamente
de datas e idades, Marina relata que foi morar com
freiras em um sanatório para tuberculosos, onde
trabalhava na cozinha. Ali aprendeu a bordar, fazer
crochê e foi incentivada a fazer curso de enfermagem. O
reencontro com o irmão, falecido há mais de 20 anos, só
ocorreu bastante tempo depois.
Leia a matéria internacional (inglês): https://bit.ly/2Qxe7O4
Leia a matéria da Rede Brasil Atual: https://bit.ly/2YIDsZP
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... E também à
ONU e à OEA
No dia 6 de julho, a Organização das Nações
Unidas (ONU). No dia 10 de julho, a
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Uma semana internacionalmente histórica
para o movimento de pressão para que o
Estado brasileiro repare os filhos e filhas que
foram separados pela política de isolamento
compulsório da hanseníase. Ambos os espaços
foram articulados com o apoio decisivo da
Rede Jurídica e de Direitos Humanos do
Morhan, sobretudo pelo advogado voluntário
Carlos Nicodemos.
Na a reunião do Conselho de Direitos
Humanos da ONU, a relatora especial para o
fim da discriminação contra pessoas atingidas
pela hanseníase, Alice Cruz, apresentou seu
relatório sobre a situação do Brasil. A
relatora recomenda ao governo brasileiro uma
série de medidas para o enfrentamento das
desigualdades sociais e do estigma que
afetam essa população no país. E demandou,
com urgência, a reparação aos filhos e filhas.
Na mesma sessão, foi apresentada em vídeo a
uma declaração conjunta, que o Morhan
construiu com o Instituto de Desenvolvimen-

to e Direitos Humanos, o Coletivo RPU
Brasil, a Gestos e o Centro de Educação e
Assessoria Popular (CEAP). Em nosso vídeodeclaração, reafirmamos a necessidade do
cumprimento das recomendações da relatora
pelo
governo
brasileiro
e
exigimos
reparação aos filhos e filhas separados de
todo o país.
Já na 176ª Sessão de audiências da
Comissão
Interamericana
de
Direitos
Humanos da OEA, no espaço Diálogos com a
Sociedade Civil, Artur Custódio realizou uma
fala pelo Morhan. Confira parte do discurso:
Os filhos que foram tirados de seus pais, sentem o
efeito continuo nas suas vidas, das violações
diversas que sofreram nas instituições e apesar de
documentos e estudos produzidos, e das várias
iniciativas legislativas e jurídicas, ainda não foram
reconhecidos em seu direito de reparação pelo
Estado Brasileiro, como ocorreu recentemente no
Japão. Estão idosos, morrendo sem que o sonho da
reparação da aconteça.
(...) Termino pedindo que que a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, atue junto ao
estado Brasileiro para que este reconheça essa
questão, e que mesmo neste período faça já a
reparação aos filhos separados pela hanseníase! É
Urgente que se faça essa justiça desse crime que não
prescreve, mas que as pessoas têm que ter a
reparação ainda em vida!

Leia o relatório especial da ONU
sobre a situa~]ao da hanseníase
no Brasil e os filhos separados
em português:
https://bit.ly/2G4SyT3
Veja o vídeo da nossa
participação na ONU:
https://youtu.be/2Pyf1BkyMDo

LEia a íntegra do nosso discurso
na OEA:
https://www.facebook.com/Mor
han.Nacional/posts/3634150926
614372
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Nossas perdas não são números
Os últimos meses têm sido pesarosos, estamos em meio a uma pandemia
que nos atravessa e leva a vida de grandes companheiros/as de luta. Mas ao
contrário da atitude de indiferença que o próprio presidente do Brasil,
infelizmente, espalha por aí, o Morhan não deixará que essas histórias de
vida se apaguem como números. Esta é uma celebração das vidas, das
histórias e das lutas dos integrantes da nossa grande família que não
resistiram às complicações da Covid-19. Nos importamos e celebramos a
vida de cada um e cada uma que marcou a resistência de nossa militância.
Iglesias Alves era advogado recentemente formado, agente comunitário de
saúde, um dos fundadores do Morhan Timon, artista no Teatro Morhan de
Bonecos Maria Pretinha. Um grande amigo querido por muitos e muitas, um
lutador, uma pessoa sensível, solidária, um gigante. Iglesia era muitas
coisas, e vai continuar sendo, porque manteremos sua memória viva.
José Luiz Gonzaga da Silva era voluntário e um lutador do Morhan no
estado do Acre. Ele foi uma das pessoas afetadas pela política de isolamento
compulsório da hanseníase, viveu na ex-colônia de Souza Araújo e
atualmente morava na comunidade de Santa Cecília.
Lucinda Holanda da Silva foi uma das fundadoras do Morhan Lábrea, no
Amazonas. E sempre recebeu com muita amorosidade toda a família Morhan
em atividades do movimento em sua casa. Mãe da companheira Conceição,
que hoje coordena o núcleo de Lábrea, vai deixar muita saudade.
José Gomes, pai amoroso do Elson Dias, um dos coordenadores nacionais
do Morhan, tinha 68 anos e era um militante ainda muito ativo. Sua
presença e sua luta farão uma falta enorme em nossa militância e nossas
vidas. Participou em maio de uma live com o ex-presidente Lula. Um querido
e valoroso companheiro do Acre que deixará saudade em nossos corações.
E, mais recentemente e sem vinculação comprovada com a covid-19, uma
outra perda também nos atingiu: Edgilson Torres Barroca, um dos
fundadores do Morhan Amazonas. Um dos primeiros moradores da Colônia
Antônio
Aleixo,
companheiro
de
muitas
caminhadas
de
uma
das
coordenadoras nacionais do movimento, Valdenora Rodrigues, pai de Valter,
e nos deixa um legado de muita mobilização e realizações. Uma perda
irreparável para a luta pela igualdade social, por um mundo mais justo,
humano e livre de preconceito.

José Luiz, Lucinda, Edigilson, Iglesias e José, presentes!
Sabemos que a pandemia vitimou ainda muitos familiares e amigos de toda a
militância, além de moradores de ex-colônias que se encontravam em
situação vulnerabilizada. Nossa solidariedade a todos e todas e nosso
compromisso de luta.
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siga o morhan nas redes
www.morhan.org.br
/Morhan.Nacional
Canal Morhan
Comunicação
@morhannacional
(21) 97912-0108
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