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02 EDITORIAL

O que são os ODMs

D

urante a Cúpula do Milênio em 2000 os 191 paísesmembros da ONU firmaram um compromisso,
alcançar 8 objetivos até 2015 que são:

1-Eliminar a pobreza;
2- Educação básica de qualidade para todos;
3-Igualdade entre os sexos e mais autonomia para
as mulheres;
4-Redução da mortalidade infantil;
5- Melhoria da saúde das gestantes;
6-Combate a epidemias e doenças (entre elas a
hanseníase);
7-Garantida da Sustentabilidade Ambiental; e
8-Estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento.
Esses 8 objetivos (Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio – ODM) norteiam os países, entre eles o
Brasil, a melhorar consideravelmente a qualidade de
vida de sua população. Buscar alcançar esses objetivos é traçar uma rota continua e crescente a favor da
vida. Esses são os macro-objetivos para alcançá-los
temos diversas ações e políticas a serem implementadas e eles se complementam e se interligam. Mas
as pessoas costumam se deitar e esperar que isso
seja feito pelos outros e não deve ser assim. Alcançar
esses objetivos é um dever de todos nós, junto podemos possibilitar essa conquista. Algumas iniciativas
são muito favoráveis para isso, o Prêmio ODM é um
bom exemplo, destinado a instituições que contribuem
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na luta pelos ODMs - onde o Morhan foi finalista - e
também o Levante-se, campanha mundial de chamada
aos objetivos onde pessoas no mesmo dia em todo o
mundo realizam manifestações pelos ODMs.
O Morhan está nessa luta, juntos podemos colaborar pelos alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio.
Artur Custódio
Coordenador do Morhan Nacional
Artur Corrêa
Assessor Técnico do Morhan Nacional
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Brasil precisa reduzir casos de hanseníase, alerta Tião Viana

C

om mais de 20 casos de hanseníase a cada 100 mil
habitantes menores de 15 anos, o Brasil precisa
com urgência de ações voltadas para o tratamento
precoce da doença. Foi o que afirmou o senador Tião
Viana (PT-AC), ao discursar na quinta-feira (14), quando registrou também que o Nepal ocupa o segundo
lugar mundial em número de casos de hanseníase
na população de até 15 anos: dez a cada 100 mil
habitantes. Ele leu nota do MORHAN que promoveu
manifestação na frente do Congresso Nacional na
manhã de quarta-feira (13).
- Não há qualquer razão que justifique esse tipo de
incidência da hanseníase no nosso país, e nós temos
o dever de lutar contra essa doença negligenciada.
É uma doença órfã. O Brasil ainda tem essa dívida a
pagar nos seus 500 anos - afirmou.
Na manhã do dia 13 de maio, integrantes do
MORHAN estenderam, no gramado em frente ao
Congresso, um painel de 30 metros por 30, elaborado

pelo artista plástico goiano Siron Franco. O painel representou o mapa da hanseníase no Brasil, nos últimos
cinco anos. As regiões mais atingidas pela doença
são Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e os estados
mais afetados são Maranhão, Piauí, Pará, Tocantins,
Mato Grosso e Goiás. O ato fez parte do 1º Encontro
Nacional de Jovens do MORHAN.
Tião Viana, que é médico, ressaltou que a hanseníase hoje tem cura e que os medicamentos, que
interrompem a cadeia de transmissão, são doados
pela Organização Mundial da Saúde.
O senador elogiou o Executivo e o Legislativo brasileiros por terem, em 2007, criado a lei que concede
pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase
que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios (Lei 11.520/07). Essa indenização, disse o
senador, já beneficiou mais de 2 mil brasileiros e 8 mil
processos aguardam julgamento na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República.

04 UM PASSEIO PELOS NÚCLEOS

MORHAN Fortaleza realiza evento de sensibilização
No dia 28 de agosto, o MORHAN Fortaleza realizou um momento de sensibilização sobre a hanseníase através de palestra e distribuição de material
educativo para um público de 69 pessoas no C.S.F.
Manoel Carlos Gouvêa, no bairro Jardim Oliveira.
A iniciativa contou com uma abordagem sobre o
preconceito, a discriminação e o fortalecimento
da sociedade para as pessoas com a enfermidade.

MORHAN orienta servidores da Polícia Rodoviária em Fortaleza
O MORHAN Fortaleza participou, no dia 9 de junho,
da atividade “Patrulha da Saúde”, orientada pelo projeto PROSSERV (Projeto Servidor Saudável, Escolha
Racional e Viável), promovido pela Polícia Rodoviária
local. Aproximadamente 120 Servidores receberam
orientações sobre a Hanseníase, com atividades de
esclarecimento e distribuição de material explicativo,
voltado para a saúde e o bem-estar.

MORHAN e SESC Fortaleza juntos em ação solidária
A Campanha SESC Solidária, realizada em 20
de junho pelo SESC Fortaleza em parceria com o
MORHAN e outras Instituições, contou com a presença de 30 colaboradores que atenderam cerca
de 500 pessoas que estavam em lazer no local, em
Iparana. Voluntários do MORHAN panfletaram e
esclareceram dúvidas no stand localizado próximo
ao portão principal, onde tinha o maior fluxo de
pessoas. “Nessa ação, percebemos um baixo nível
de esclarecimento sobre a doença, além do preconceito”, disse Silvania Luiza, 2ª Secretária-Geral do
MORHAN Fortaleza. “O maior índice de participação foi de crianças e adolescentes, interessadas
em receber as informações sobre a doença, com o
objetivo de repassar para outras pessoas”.
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Voluntários da UNIMED assistem palestra sobre
hanseníasepara colaboradores da Grendene
Artur Custódio, coordenador Nacional do
MORHAN, falou para voluntários da Unimed em
São Paulo, em 19 de agosto. Estes voluntários, em
sua maioria funcionários da área administrativa da
Unimed, realizam trabalhos em creches aos finais
de semana, com o objetivo de multiplicar informações. A História da Hanseníase foi resgatada por
Artur, que salientou o sofrimento das pessoas atingidas pela doença, desde que foram confinadas em
Hospitais Colônias até a vitória com a Lei 11.520.

Grupo de AutoCuidados do SUS recebe
representantes do MORHAN
Com o tema “Brincando as festas de São João
com atenção: protegendo olhos, pés e mãos”, a
Caravana do SUS em João Pessoa (PB) informa
os cuidados com a saúde durante as festas juninas.
Após essa roda de conversa, representantes do
MORHAN oferecem a palestra “Direitos e Deveres”
sobre hanseníase.

MORHAN Fortaleza realiza momento informativo
para colaboradores da Grendene
O MORHAN Fortaleza realizou, no dia 1º de
julho, um “Momento Informativo” na VII Semana
da Saúde para os Colaboradores da Empresa de
Calçados Grendene. O encontro contou com uma
apresentação do vídeo “A vida não pára: reconhecendo e curando a Hanseníase” e roda de conversa
para ajudar a identificar sinais e sintomas, aonde
procurar atendimento para o diagnóstico e tratamento, e o que fazer para o enfrentamento da
doença caso o diagnóstico seja confirmado.
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Objetivos de Desenvolv

O MORHAN

E

m 2000, líderes de 189 países assinaram a Declaração do Milênio, por
meio da qual se comprometeram, através da união entre os países
envolvidos e a busca de parceiros em todo o mundo, a acabar com a pobreza extrema. A promessa foi totalmente voltada para o cumprimento das
Metas de Desenvolvimento do Milênio - no Brasil, “Oito formas de mudar
o mundo”. O projeto é uma iniciativa das Nações Unidas para apoiar os
esforços dos cidadãos em cobrar a prestação pública de contas por seus
governos em relação à realização dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM) até 2015.
Na abertura da 1.ª Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade,
em 2004, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propôs a criação do Prêmio
ODM Brasil, uma iniciativa pioneira no mundo, para incentivar no povo brasileiro o desenvolvimento de ações, programas e projetos que contribuem
para a efetivação das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
O prêmio ODM Brasil tem o apoio do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) e de um conjunto de empresas e associações
do setor privado. A condecoração tem como objetivos:
• Incentivar, valorizar e dar maior visibilidade a práticas que contribuam
para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio;
• Desenvolver um banco de práticas bem-sucedidas, que seja referência
de política pública para sociedade e governos;
• Reconhecer publicamente os esforços em favor dos Objetivos para o
Desenvolvimento do Milênio.
Os oito objetivos para desenvolvimento do milênio, segundo informações
extraídas do site http://www.odmbrasil.org.br/, são:
1) Erradicar a extrema pobreza e a fome
Um bilhão e duzentos milhões de pessoas sobrevivem com menos do que
o equivalente a $ 1,00 (PPC — Paridade do Poder de Compra, que elimina
a diferença de preços entre os países) por dia.
Metas:
• Reduzir pela metade a proporção da população com renda inferior a um
dólar PPC por dia.
• Reduzir pela metade a proporção da população que sofre de fome.
2) Atingir o ensino básico universal
Cento e treze milhões de crianças estão fora da escola no mundo.
Meta:
• Garantir que todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo
completo de ensino básico.
3) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
Dois terços dos analfabetos do mundo são mulheres, e 80% dos refugiados
são mulheres e crianças.
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vimento do Milênio:

abraça essa causa
Meta
• Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino primário e secundário, se
possível até 2005, e em todos os níveis de ensino, até 2015.
4) Reduzir a mortalidade infantil
Todos os anos 11 milhões de bebês morrem de causas diversas.
Meta
• Reduzir em dois terços a mortalidade de crianças menores de 5 anos.
5) Melhorar a saúde materna
Nos países pobres e em desenvolvimento, as carências no campo da saúde
reprodutiva levam a que a cada 48 partos uma mãe morra.
Meta
• Reduzir em três quartos a taxa de mortalidade materna.
6) Combater o HIV/Aids, a malária, a hanseníase e outras doenças
Em grandes regiões do mundo, epidemias mortais vêm destruindo gerações
e cerceando qualquer possibilidade de desenvolvimento.
Metas
• Deter a propagação do HIV/Aids e começar a inverter a tendência atual.
• Deter a incidência da malária e de outras doenças importantes e começar
a inverter a tendência atual.
7) Garantir a sustentabilidade ambiental
Um bilhão de pessoas ainda não tem acesso à água potável.
Metas
• Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e
programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.
• Reduzir pela metade a proporção da população sem acesso permanente
e sustentável à água potável segura.
• Alcançar, até 2020, uma melhora significativa nas vidas de pelo menos
100 milhões de habitantes de bairros degradados.
8) Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento
Muitos países pobres gastam mais com os juros de suas dívidas do que
para superar seus problemas sociais.
Metas
• Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto,
baseado em regras, previsível e não discriminatório.
• Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos.
Isso inclui:
• um regime isento de direitos e não sujeito a quotas para as exportações
dos países menos desenvolvidos;
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• Um programa reforçado de redução da dívida dos países pobres muito endividados (PPME) e anulação da dívida bilateral oficial; e uma ajuda pública para o
desenvolvimento mais generosa aos países empenhados na luta contra a pobreza.
• Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos
pequenos, Estados insulares em desenvolvimento (mediante o Programa de
Ação para o Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento e as conclusões da vigésima segunda sessão extraordinária
da Assembléia Geral).
• Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento,
mediante medidas nacionais e internacionais de modo a tornar a sua dívida
sustentável a longo prazo. Alguns dos indicadores a seguir são monitorados
em separado para os países menos desenvolvidos (PMD), para os países africanos sem acesso ao mar e para os pequenos estados insulares em vias de
desenvolvimento. Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular
e executar estratégias que permitam que os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo. Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar
o acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis, nos países em vias
de desenvolvimento. Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os
benefícios das novas tecnologias, em especial das tecnologias de informação
e de comunicações.

O MORHAN e a ODM
Os voluntários do MORHAN em todo o Brasil se comprometeram com o 6º.
Objetivo, mas como brasileiros e cidadãos do mundo, se uniram aos líderes mundiais
e ao governo brasileiro, em compromisso com todos os sete demais objetivos. “De
certa forma, todos (os objetivos) estão ligados a cada um de nós, brasileiros, sejam
como médicos, assistentes sociais, professores, estudantes, jornalistas, policiais,
voluntários, donas de casa, pais de família e crianças que merecem um mundo
onde possam viver com dignidade e saúde no futuro” diz Erica Sena, voluntária de
Serviço Social do Movimento.
Em 2009, o MORHAN recebeu o convite da PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento), para fazer parte das instituições parceiras da
ONU, na categoria de organização ligadas aos objetivos do milênio. O Prêmio
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil, na categoria Organizações,
visa premiar práticas de universidades públicas federais e estaduais e de organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, abrangendo atividades-meio ou
finalísticas que contribuam para o alcance dos ODM.
O Teatro Bacurau do MORHAN foi inscrito no banco de boas práticas ODM Brasil 3ª edição, e ficou entre os 46 finalistas, sendo que 20 foram
premiados. A solenidade de entrega do prêmio às organizações vencedoras
aconteceu no dia 24 de março de 2010, durante a Solenidade de Lançamento
do 4º Relatório de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães - Auditório Planalto, em Brasília. O prêmio foi
entregue pelo presidente Lula, que afirmou durante a solenidade que muitos
países do mundo não vão atingir as metas do milênio estabelecidas em 2000
pela Organização das Nações Unidas, para serem cumpridas até 2015. “O Brasil
não só cumprirá os oito objetivos propostos, como deverá superar vários deles,
porque o Estado brasileiro e o governo passaram a acreditar que a sociedade
tem um papel extraordinário para cumprir”. O presidente se comprometeu, a
participar da entrega do próximo prêmio, não como chefe de Estado, mas como
um cidadão brasileiro. A próxima edição do prêmio ODM, está prevista para
2011. “Continuaremos a realizar e registrar as boas práticas do MORHAN, pelos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em cada um dos núcleos em todo o
Brasil. Juntos, poderemos mudar o mundo, ou ao menos contribuir para essa
mudança”, finaliza a voluntária.
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Ações ODM e Levante-se e faça a sua parte
Confira as ações realizadas pelo MORHAN no período da campanha “Levante-se e Faça a Sua Parte”, pelos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio:
Caminhada em Itaboraí
No dia 18 de outubro, o MORHAN realizou a caminhada pelos
objetivos para desenvolvimento do milênio no município de Itaboraí, no RJ. O Pica-Pau participou da atividade Levante-se 2009.
MORHAN participa de Ação Global em Itaboraí
O compromisso com o sexto objetivo para desenvolvimento do
milênio foi reafirmado durante atendimento no stand da “Ação
Global”, onde o MORHAN participou do evento, informando e
encaminhado casos suspeitos à Secretaria de Saúde do Município de Itaboraí (RJ).
“Levante-se” no Simpósio de Hansenologia
Na cerimônia de abertura do Simpósio de Hansenologia, realizada
no dia 18 de outubro, Cristiano Torres, Vice Coordenador Nacional do MORHAN, pediu que a plenária, após uma explicação dos
8 objetivos do Milênio, fizessem o ato do “Levante-se” - “Stand
Up”. Mais de 200 pessoas participaram do ato, e de uma maneira
alegre, reafirmaram seu compromisso.
O evento foi promovido pela Sociedade Brasileira de Hansenologia, com apoio de diversas instituições, entre elas o MORHAN
e o Ministério da Saúde, e realizado na cidade de Cuiabá (MT).

10 educação e saúde

Pesquisa discute significados e usos de
materiais educativos sobre a hanseníase

E

studo feito por pesquisadores da Fiocruz coletou
materiais educativos relacionados à hanseníase e
verificou os sentidos atribuídos a esses materiais por
profissionais de saúde que atendem pacientes com a
doença. Os resultados da pesquisa são apresentados
em artigo recém-publicado no periódico Cadernos
de Saúde Pública. O trabalho busca demonstrar “a
importância do componente comunicativo para favorecer um maior conhecimento da doença e fortalecer
os vínculos entre a equipe de saúde e os usuários
dos serviços de saúde pública”.
A pesquisa incluiu 38 materiais educativos, entre folhetos, cartazes e cartilhas, produzidos entre
1995 e 2003 por instituições governamentais e nãogovernamentais, de âmbito nacional e internacional.
Quanto ao público-alvo, 71% se dirigiam à população
em geral; 18% a profissionais de saúde; 8% a portadores de hanseníase; e 3% ao público infantil.
Na análise dos materiais voltados à população
em geral, os profissionais de saúde participantes
do estudo destacaram que folhetos e cartazes com
fotos das lesões provocadas pela hanseníase são
importantes porque chamam a atenção do público,
contribuem para que as pessoas suspeitem da doença e procurem os serviços de saúde. Os profissionais
ressaltaram também que esses materiais educativos
deveriam ser distribuídos continuamente, e não somente nas épocas de campanha. Sugeriram, ainda,
que os materiais fossem distribuídos não apenas
nos serviços de saúde, mas também em escolas,
bares, associações de moradores, igrejas, estádios
de futebol e meios de transporte.

Iluminura catalã do século 14 mostra
o personagem bíblico Jó atingido pela
hanseníase

Quanto aos materiais destinados a profissionais
de saúde, os participantes elegeram a cartilha como a
melhor forma de comunicação. Além disso, os profissionais consultados apontaram que os materiais dirigidos
aos portadores de hanseníase devem ser empregados,
(durante o atendimento, assim como nas atividades
desenvolvidas pela ESF) especialmente, na Estratégia
Saúde da Família e no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, considerados âmbitos privilegiados
para a abordagem educativa.
“Outro aspecto amplamente discutido pelos profissionais refere-se ao fato de que as atividades de
comunicação e educação não são uma prioridade nos
Programas de Controle de Hanseníase”, diz o artigo,
assinado pelas pesquisadoras Adriana Kelly-Santos
e Brani Rozemberg, da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp/Fiocruz), e Simone Monteiro, do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). De acordo com
as autoras, quando os profissionais de saúde que
lidam diretamente com os pacientes e os próprios
portadores da doença não são ouvidos no processo de
elaboração dos materiais educativos, corre-se o risco
de produzir folhetos e cartazes descontextualizados,
pouco atraentes, com excesso de conteúdos e ênfase
no conhecimento médico-científico, em detrimento
dos aspectos sociais e cultuais que envolvem o tema.
O aspecto sociocultural mais comumente encontrado nos materiais educativos em análise é a necessidade
de integração social dos portadores de hanseníase.
Nesse sentido, observou-se que a maioria dos folhetos
e cartazes não associava a hanseníase à lepra, pois,
embora sejam termos sinônimos, o segundo costuma
evocar preconceitos, medo e afastamento social. Essa
questão, contudo, levantou polêmica entre os profissionais de saúde ouvidos durante a pesquisa. Alguns
comentaram que a população em geral desconhece o
vocábulo hanseníase, mas reconhece a palavra lepra.
Dessa forma, na opinião desses profissionais, em vez
de substituir um termo familiar por um desconhecido,
o ideal seria desconstruir o estigma da lepra, destacando que, na atualidade, ela tem tratamento e cura,
e explicando por que a doença mudou de nome.
“Conclui-se pela importância de se contextualizar
os motivos da mudança terminológica e de se problematizar os sentidos da hanseníase e da lepra junto aos
agentes da hanseníase”, diz o artigo. “A mera oferta de
informações de como o saber médico, na atualidade,
compreende a doença pode não ser o suficiente para
se estabelecer uma comunicação que dialogue com as
diferentes realidades sociais. Para uma interlocução
próxima à realidade do público, é preciso conhecer
quem são os sujeitos com quem nos comunicamos,
quais as experiências, as representações e os conhecimentos que apresentam sobre a lepra e a hanseníase,
com vistas a problematização desses discursos”.
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Artur Custódio reitera parcerias em São Paulo

O

Coordenador Nacional do MORHAN esteve na
última quinta-feira, dia 6, em São Paulo, fortalecendo as parcerias com a Novartis e Unimed do Brasil.
Na Novartis, tratou de detalhes referentes ao
relançamento do Caminhão da Saúde, que será
apresentado aos funcionários da empresa no dia 19 de
agosto, e que terá a presença do cantor e voluntário
do MORHAN Ney Matogrosso. A primeira campanha
será no Estado de São Paulo, no município de Taboão
da Serra e em seguida, no município de Carapicuíba.
Na Unimed do Brasil, Artur Custódio fez uma
apresentação durante Reunião com multiplicadores
das Unimeds da Região Sul, e representantes de São
Paulo e Minas Gerais. Essa reunião teve como objetivo treinar as federações em diversos assuntos, para
repasse dos mesmos em seus Estados. A apresentação do MORHAN foi focada para que os presentes
conhecessem melhor o movimento e a parceria, além
de proporcionar aos cooperados a oportunidade de
avaliarem o que estão fazendo e o que mais poderiam
fazer pela eliminação da hanseníase.
A parceria entre MORHAN e Unimed do Brasil
se firmou em 2007, sendo que em 2008, foi lançada

a Campanha “Brasil sem Hanseníase - Está na Hora
do País se Tocar”.
Após a apresentação, a Dra Maria Antonia dos
Santos, da Unimed do Brasil, lembrou aos presentes
a possibilidade de utilizarem os diversos materiais
produzidos para divulgação de sinais e sintomas da
hanseníase (folhetos, cartazes e o spot gravado pelo
cantor Ney Matogrosso), em ações nas unidades,
hospitais, escolas, igrejas e empresas.

Parceiros MORHAN: Jornada de lutas
vitoriosa da CONAM pelos Direitos Sociais

U

ma Grande Marcha coloriu de amarelo a Esplanada
dos Ministérios e marcou o encerramento da
Jornada de Lutas da Confederação Nacional das
Associações de Moradores (CONAM). Caravanas
de todo o país trouxeram centenas de lideranças
comunitárias; passeata pela Esplanada dos Ministérios, audiências nos Ministérios marcaram a
Jornada no dia 12 de agosto em Brasília.
A voz e a força de mais de mil lideranças do
movimento comunitário de todo o país reafirmaram
o entendimento dos eixos considerado prioridades
fundamentais para que o governo avance ainda
mais nas questões sociais: Para derrotar a crise
menos juros, mais direitos sociais, mais políticas
públicas.

A plataforma da “Caravana Nacional da CONAM”
apresentada em diferentes áreas, com especial atenção
às questões da luta pela moradia digna pela aprovação
da PEC 285/08, direito à saúde com a regulamentação
da EC 29, o direito a energia, ao transporte, à educação, ao saneamento ambiental e à preservação do meio
ambiente, contra os despejos, anistia das associações
de moradores junto à receita federal.
Essa plataforma pautou as audiências realizadas
em vários ministérios e órgãos federais, como: Ministérios dos Esportes, Meio Ambiente, Educação,
Trabalho, Cidades, Secretária Geral da Presidência
da República Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres e Caixa Econômica Federal,
onde obteve resultados positivos.

12 voluntários
Atriz Cláudia Alencar é a nova
voluntária do MORHAN
No dia 19 de maio, a Faculdade Universo - campus São Gonçalo/RJ realizou uma palestra sobre
hanseníase com o Artur Custódio (coordenador do
MORHAN Nacional. O evento foi promovido pela
turma do 6º período de Enfermagem, através do
intermédio do professor do Edmar Feijó e demais
membros do MORHAN (Artur Correia, Sylvia Daflon, Ádia Machado e Jones Costa). Contamos
também com a presença da nossa nova voluntária:
a atriz Cláudia Alencar.

Colabore com o Jornal do Morhan.
Mande artigos e sugira pautas.
Critique. Participe.
jornal@morhan.org.br
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