
FRENTE PARLAMENTAR DE ERRADICAÇÃO DA HANSENÍASE E 
DOENÇAS ELIMINÁVEIS.

MANIFESTO

O Brasil tem o maior índice mundial de Hanseníase em adultos e, 
principalmente, em crianças (em número absoluto perdemos apenas  para 
Índia) e que nos últimos 10 anos, 120 mil pessoas ficaram com sequelas  da 
doença.

Cabe lembrar que a eliminação da doença se encontra nos  Objetivos  do 
Desenvolvimento do Milênio no Brasil e também no Programa Brasil sem 
Miséria, e que o Congresso Nacional tem por missão legislar sobre o assunto, 
dando condições à reparação e ao combate sistemático da hanseníase. 

O Brasil avançou nos  últimos anos, mas temos que reconhecer que os efeitos 
nefastos da política de segregação atingiram também pessoas que não foram 
para as colônias. Nesta época muitos se esconderam em residências, florestas 
e casas de passagem, desta forma, estando suscetíveis  ao preconceito e 
muitos ficaram com graves sequelas da doença e somados a eles os Filhos 
que foram separados de seus pais, que ficaram em creches, preventórios, 
educandários, e familiares ou adotados, e, por esse motivo, precisam 
rapidamente que sejam reconhecidos e reparados pelo Estado brasileiro. 

Portanto, propomos a constituição de uma Frente Parlamentar de Erradicação 
da Hanseníase e Doenças Elimináveis, cujo objetivo será acompanhar e propor 
ações de enfrentamento da doença e da Política Nacional de Erradicação da 
Hanseníase, para a qual pedimos especial atenção a Vossa Excelência.

Atenciosamente,

NILMÁRIO MIRANDA
Deputado Federal PT/MG



FICHA DE ADESÃO

FRENTE PARLAMENTAR DE ERRADICAÇÃO DA HANSENÍASE E 
DOENÇAS ELIMINÁVEIS.

Senhor(a) Deputado(a).

 Em observância ao Ato da Mesa nº 69, de 10/11/2005, que regula o 
registro de Frentes Parlamentares na Câmara dos Deputados, solicito a 
assinatura de Vossa Excelência para a criação da FRENTE PARLAMENTAR 
DE ERRADICAÇÃO DA HANSENÍASE E DOENÇAS ELIMINÁVEIS, que tem 
por finalidade acompanhar e propor ações de enfrentamento da doença e da 
Política Nacional de Erradicação da Hanseníase, bem como garantir a 
reparação por parte do Estado brasileiro.

NOME DO PARLAMENTAR:NOME DO PARLAMENTAR:

PARTIDO: ESTADO:

GABINETE: ANEXO:

TELEFONES:TELEFONES:

ASINATURA:ASINATURA:

Após preenchimento e assinatura, gentileza entrar em contato com o 
gabinete 318, ou nos ramais 55318 e 53318.


