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EXPEDIENTE SUMÁRIO

 oram 26 anos de luta, de conquistas, algumas 
pequenas outras mais significantes, mas todas 

com igual importância no combate à hanseníase. 
O Morhan, ao longo de sua história, se fortaleceu, 
superou as dificuldades e seguiu adiante na luta 
contra doença e permaneceu sobre seu principal 
baluarte: a luta contra o preconceito e o estigma. 
São fatores existentes hoje em virtude da profilaxia 
e tratamento adotados até 1986 no controle da 
doença, que consistia exclusivamente em levar para 
o isolamento compulsório toda pessoa diagnosticada 
com hanseníase – à época conhecida como lepra –, 
de forma cruel e inumana. O Movimento lutou, então, 
pelo reconhecimento por parte do Estado quanto ao 
erro e dano causados a essas pessoas - uma batalha 
longa que encontrou vitória em 2007

Através de um projeto de lei, o senador Tião Viana 
conseguiu,  junto ao Morhan, que o  presidente Lula 
assinasse uma medida provisória, que resultou na 
Lei 11520, de 18 de setembro de 2007, garantindo 
a toda pessoa isolada à força pelo Estado em um 
leprosário, como eram conhecidas as instituições 
de isolamento, uma pensão indenizatória vitalícia.

Essa lei é um marco no combate à doença no 
Brasil e também no mundo – apenas o Japão havia 
feito a mesma coisa –, e nos mostra que a nossa luta 
tem resultados, possibilita que, ao menos, 10.000 
pessoas vítimas dessa crueldade do Estado sejam 
minimamente ressarcidas pelo sofrimento que lhes 
impuseram. 

Pensão especial, uma grande conquista
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Movimento de Reintegração 
das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase

Podemos nos esperançar que, em um futuro 
próximo, gozaremos de uma sociedade sanada do 
preconceito e reconhecida pelo respeito à cidadania 
e liberdade do ser humano. Aí, finalmente seremos 
reconhecidos não mais como o primeiro país do 
mundo em hanseníase, mas como o país que eliminou 
a hanseníase pela força de mobilização de seu povo.

Artur Corrêa
Assessor Técnico do Morhan Nacional
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RESUMO HANSEN 3

o dia 18 de novembro, o presidente Lula rece-
beu o Embaixador da OMS e presidente da 

Fundação Nippon Yohei Sasakawa, responsável pelo 
acompanhamento da Eliminação da Hanseníase em 
todo o Mundo. 

O embaixador elogiou o governo brasileiro 
em relação às ações nos Direitos Humanos em 
Hanseníase, mas alertou para o fato de que o 
Brasil, em seis meses, será o único país que não 
terá extinguido a doença. Segundo ele, o Nepal -que 
também não eliminou a doença- apresenta uma curva 
decrescente de prevalência, e estima-se que eles 
eliminarão a doença até maio de 2009. Sasakawa 
solicitou ainda que o governo volte a utilizar a meta 
“política” de eliminação. 

Para o embaixador, o Brasil tem condições para 
eliminar a hanseníase, mas ainda “falta boa vontade”. 
“O país tem recursos humanos e o medicamento 
é grátis. O que falta é determinação para resolver 
definitivamente a questão. Outros países atingiram 
a meta, então é uma questão de honra para o Brasil 
eliminar a doença”. 

Todos os membros da coordenação nacional do 
MORHAN participaram da audiência, juntamente 
com a representante da OPAS Dra. Samira, o ministro 
Temporão (Saúde), o ministro Paulo Vanuchi (Direitos 
Humanos), e representantes de ambos Ministérios.  

Representantes da direção do Movimento fizeram 
diversas intervenções durante a reunião. “Colhemos 

Sasakawa e membros do MORHAN debatem rumos 
para eliminação da hanseníase com o presidente

N

O presidente Lula e Yohei Sasakawa

O Brasil não usa mais o indicador de prevalên-
cia como critério para avaliar os casos de hansení-
ase, por isso, não atingiu a meta de eliminação da 
doença. “Passamos a usar o indicador de detecção 
[que só leva em conta novos casos] como forma de 
acompanhamento. Hoje, nosso indicador prioritário 
é o de casos da doença em pessoas com menos 
de 15 anos. É mais fiel e mostra onde está o foco 
da transmissão”, avalia Eduardo Hage Carmo, 
diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

“O número de casos em pessoas com menos 
de 15 anos caiu 11% entre 2006 e 2007”, diz. Em 
números absolutos, reduziu de 3.444 para 3.065 
novos casos. Na população em geral, a redução 
da hanseníase foi de quase 11% (caiu de 44.662 
para 39.321 novos diagnósticos). 

Segundo o dermatologista Marcos da Cunha 
Lopes Virmond, presidente da SBH (Sociedade 
Brasileira de Hansenologia), não existe um 
ranking internacional com números de detecção 
da hanseníase. O relatório mais recente da OMS, 

publicado em agosto deste ano, compara os 
índices de detecção apenas de Brasil, Nepal e 
Timor Leste. “Provavelmente porque os outros 
países já estavam com a doença eliminada”. 

Segundo o relatório, em 2005, o Brasil 
detectou 38.410 casos (taxa de 20,6) e em 
2007 foram 39.125 novos casos (taxa de 
20,45). O Nepal registrou 6.150 casos em 2005 
(22,7) e 4.436 em 2007 (15,72). 

Para Virmond, os números podem ser ana-
lisados de duas formas: “A taxa de detecção 
no Brasil é praticamente estática, com ligeira 
queda. Você pode achar que o país ainda tem 
muitos casos ou pode afirmar que mais pessoas 
estão sendo diagnosticadas, por isso o controle 
está melhor”, ponderou. 

Carmo, do Ministério da Saúde, diz que os 
médicos do programa Saúde da Família são 
treinados periodicamente e estão preparados 
para diagnosticar a doença. Em 2008, foram 
investidos R$ 12,75 milhões no programa de 
combate. 

hoje os frutos negativos da ausência de políticas 
no passado”, disse o coordenador nacional Artur 
Custódio. Cristiano Torres solicitou ao presidente que 
explane a questão da hanseníase para os novos prefei-
tos. “A maior responsabilidade com a eliminação está 
na ponta do sistema (municípios)”, afirmou o vice-
coordenador. Faustino (MORHAN/ Juazeiro - CE) 
alertou para a falta de compromisso dos profissionais 
no PSF. Valdenora Cruz (MORHAN/ AM) discursou 
sobre os problemas existentes com a titulação de 
terra e com o Lago do Aleixo, entregando documento 
relativo a esses assuntos ao presidente Lula.

Ao final da audiência, o presidente convidou o Dr. 
Sasakawa a retornar no ano que vem para acompa-
nhar os avanços.

Como as estatísticas são avaliadas
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No dia 20 de outubro, o MORHAN Jabaquara, junto com 
os pacientes do Ambulatório Ceci, realizou um Ato Público 
em defesa dos serviços de Hanseníase no município de São 
Paulo. 

A manifestação teve inicio às 10h,  em frente à igreja São 
Judas. Em seguida, o grupo fez uma caminhada até o ambu-
latório do Ceci. O Sindicato da Construção Civil, Sindicato 
dos trabalhadores na Administração Pública e Autarquias 
do Município de São Paulo e pessoas ligadas à União de  
Movimentos Populares de Saúde participaram do manifesto. 

Com o objetivo de informar e conscientizar a população 
sobre a hanseníase, o MORHAN/AC, em parceria com 
o Hospital de Dermatologia de Rio Branco, realizou uma 
atividade em frente ao Colégio Acreano, no dia 5 de junho. 

No local, onde foi montada uma tenda, dois membros 
do MORHAN e dois dermatologistas realizaram testes de han-
seníase gratuitos, como também alertaram as pessoas sobre 
a doença e onde procurar tratamento para a enfermidade.  
A idéia da iniciativa, segundo o coordenador do MORHAN 
Acre, Élson Dias, surgiu após a entidade participar da Ação 
Global deste ano. Na oportunidade, foram detectados 26 
casos de suspeita de hanseníase.

Ato Público em Defesa dos Serviços de 
Hanseníase no Município de São Paulo

MORHAN e Hospital de Dermatologia promovem 
atividade de prevenção e detecção no Acre

Panfletagem em 14 pontos diferentes da cidade e uma 
manifestação no Espaço Cultural de Araguaína (TO) e na 
Faculdade Católica Dom Orione, com palestra com o ator 
do Teatro Bacurau Artur Corrêa, fizeram parte das ações do 
evento “Levante-se e Faça a Sua Parte”, realizado no dia 17 
de outubro em todo Brasil. No município tocantinense, foram 
contabilizadas 750 assinaturas, média de 800 participantes, 
60kg de alimentos doados simbolicamente pela erradicação 
da pobreza e distribuição de quase 5000 panfletos de han-
seníase, tuberculose, dengue e HIV. 

Levante-se e Faça a Sua Parte em Araguaína (TO)

Joselita Matos



UM PASSEIO PELOS NÚCLEOS 5

O livro “Eu Estava Lá”, escrito pelo Dr. José Corsino Filho, 
foi lançado no núcleo do MORHAN Ubá (MG), no dia 8 de 
agosto. O Secretário de Saúde de Minas Gerais e o prefeito 
da região estiveram presentes para uma série de inaugura-
ções de obras de revitalização da Unidade de Colônia Padre 
Damião. A obra retrata sua trajetória de vida: internação 
compulsória, em função de ter contraído hanseníase, tendo 
passado por três colônias; sua fuga para prestar serviço 
militar; sua formação acadêmica em medicina. 

Lançamento do livro “Eu Estava Lá”, de José Corsino Filho, em Ubá (MG)

O cantor e voluntário do MORHAN Geraldo Azevedo 
recebeu, antes de um show em Juazeiro (CE), o coordenador 
do núcleo do MORHAN local Faustino Pinto. Ele se propôs a 
falar sobre a questão da hanseníase durante a apresentação, 
que fez parte da festa junina Juaforró. 

Geraldo interrompeu o show por alguns instantes e divul-
gou informações sobre a doença, o tratamento gratuito e da 
importância do MORHAN na causa, convidando os presentes 
a conhecerem o Movimento. Segundo a imprensa local, apro-
ximadamente 50 mil pessoas assistiram à apresentação no 
Parque de Eventos Padre Cícero, realizada no dia 21 de junho. 

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase/
Secretaria de Vigilância em Saúde promoveu, entre os dias 17 
e 19 de junho, um encontro para discutir os problemas relati-
vos as questões das antigas colônias. O evento foi realizado 
em Brasília. Diretores de Hospitais, coordenadores estaduais 
de hanseníase e militantes do MORHAN foram convidados. 

Representando o MORHAN na reunião estavam os dire-
tores nacionais: Eny Carajá (MG), Cristiano Torres (PA), 
Lucimar Batista (PI), Geraldo Cascaes (PA), Sylvia Daflon 
(RJ), Reinaldo Matos (RJ) e as voluntárias Ana Claudia (RJ), 
Vilma (RJ), Itamar (AM), Helio (RJ), Getulio (MG), José 
Arimatéia – o Pireli – e Francisca Veridiana de Redenção (CE), 
além de vários simpatizantes do MORHAN. Artur Custodio 
(RJ) que estava em Brasília para acompanhar a reunião 
do CNS (mesa diretora) e Valdenora Rodrigues (AM), que 
participava da reunião do CONADE, estiveram presentes 
eventualmente na ação.

Geraldo Azevedo recebe representante do MORHAN 
após show em Juazeiro (CE)

Caravana do MORHAN visita Ministérios para 
acelerar processos de pensão especial



 Lei 11.520, que prevê pensão especial a ex-internos compulsórios 
dos antigos hospitais-colônias brasileiros, já teve cerca de 900 

processos deferidos. Esse benefício é destinado somente para as 
pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isola-
mento e internação compulsórias em hospitais-colônias, até 31 de 
dezembro de 1986. Este direito foi reconhecido pelo Governo Federal, 
que sancionou a Medida Provisória nº 373, de 2007, regulamentada 
pelo Decreto nº 6168, de 24 de julho de 2007, que estabelece o 
direito à pensão especial e como fazer o requerimento. 

Somente as pessoas que foram atingidas pela hanseníase e que 
foram obrigadas pelo Governo Brasileiro a se isolarem ou se interna-
rem em hospitais colônias, até 31 de dezembro de 1986, têm direito 
à pensão especial. A Pensão Especial é vitalícia, mensal e retroativa 
à data da publicação da Medida Provisória nº 373, que foi no dia 25 
de maio de 2007. O que significa que a pessoa, com parecer favo-
rável ao direito da pensão, receberá o pagamento dos atrasados a 
partir desta data. O valor a ser pago, pelo INSS e através de cartão 
magnético, é de R$ 750, 00 (setecentos e cinqüenta reais) por mês.

Não há data para dar entrada com o processo da pensão. Para 
requerer o benefício, o usuário deve apresentar Cópias autenticadas 
da Carteira de Identidade (RG) e do CPF; Requerimento da Pensão 
Especial (anexo do Decreto); cópia da ficha de internação compulsória 
ou cópia do prontuário do hospital-colônia que comprove a internação 
obrigatória e comprovante de residência. Podem ser apresentados 
ainda quaisquer documentos oficiais que comprovem a internação e 
o isolamento compulsório. Testemunhas poderão ser arroladas para 
a instrução do processo do Requerimento da Pensão Especial. 

O requerimento é gratuito e deve ser entregue à Secretaria 
Especial de Direitos Humanos (061–3429-9366) pelos Correios ou 
pessoalmente. A necessidade de estabelecer advogado ou procura-
dor é somente se a pessoa não puder seguir as instruções. Todos os 
casos de advogado ou procurador têm de apresentar justo motivo por 
escrito no requerimento. O procurador só poderá receber a Pensão 
Especial pelo usuário se ele tiver uma procuração específica para 
este fim e por justo motivo (Art. 8º do Decreto nº 6168 de 2007).

Caso o usuário possua outro benefício da Previdência Social 
(aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço, por idade, por 
contribuição) terá direito a acumular com a Pensão Especial. A 
exceção a essa regra é o Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada (BPC - LOAS). O INSS suspenderá o BPC quando 
a pessoa começar a receber a Pensão Vitalícia. O benefício será sus-
penso se o beneficiário falecer. A pensão não poderá ser transferida 
para filhos ou parentes. 
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Processos Indeferidos

Alguns processos relativos ao benefício previsto pela Lei 11.520, que concede 
pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase, submetidas à internação e 
isolamento compulsórios, foram indeferidos. O requerente que se encontra nesta 
situação, deve preencher e enviar o Formulário de Recurso para a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos (SEDH) ou às coordenações regionais do MORHAN. 
O formulário se encontra disponível no site do MORHAN (www.morhan.org.br) 

Alguns requerentes, dos indeferidos até agora, enviaram documentos às vezes 
novos ou não, mas sem solicitar a revisão do processo. Como ainda não tinha 
este formulário, esses, em especial, terão uma “revisão de ofício”, isto é, serão 
analisados novamente mesmo com documentos duplicados. É fundamental a 
solicitação do recurso pelo requerente ou procurador. 

ESPECIAL 7
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18 de maio de 2007 – Primeiro Ato Público em Brasília

O ato público organizado pelo MORHAN, em Brasília, recebeu caravanas de 
militantes de todo o Brasil para pressionar os poderes públicos a tomarem pro-
vidências com relação à situação calamitosa dos hospitais colônia brasileiros. O 
ato contou também com a presença ativa de Ney Matogrosso, que acompanhou o 
grupo na reunião do CNS, no Senado Federal e na audiência com o presidente Lula.  

24 de maio de 2007 – Medida Provisória 373

Dispôs sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela han-
seníase que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios. Começa 
a análise de documentos de moradores de colônias em todo o Brasil.

24 de julho de 2007 – A Medida Provisória vira Decreto n° 6.168

18 de setembro de 2007 – O Decreto n° 6.168 torna-se a Lei 11.520

7 de dezembro de 2007 – Publicada a primeira lista de processos 
deferidos relativos à Lei 11.520

10 de setembro de 2008 – Segundo Ato em Brasília 

Aproximadamente 170 pessoas, reunidas em uma comitiva nacional pelo 
MORHAN, estiveram em Brasília neste dia para exigir do governo maior rapidez 
nos trabalhos da comissão que julga os pedidos de pensão. 

O grupo reuniu-se com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o chefe 
de Gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o senador Tião Viana 
(PT-AC) e representantes da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.

No encontro, Carvalho comprometeu-se a encaminhar ao presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pedido para dobrar de 12 para 24 o número de relatores na comissão 
interministerial que julga os pedidos de pensão. A comitiva também reivindicou um 
financiamento específico para os remanescentes de colônias que vivem em hospitais.

5 de novembro de 2008

Realizada a Primeira Reunião Extraordinária para deferimento de processos, 
resultante da força tarefa do pool de relatores. As reuniões serão realizadas sema-
nalmente, sempre que tiver processos prontos para aprovação. A iniciativa é inde-
pendente das reuniões ordinárias que, até agora, acontecem duas vezes por mês.

LINHA DO TEMPO
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convênio entre o MORHAN Nacional e a Federação 
Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma), 

que instituiu o Programa de Parceria para 
Diagnóstico e Tratamento da Hanseníase, che-
gou ao fim de 2008 com um saldo positivo. Lançado no 
final de 2007, o chamado Caminhão da Saúde contabili-
zou, desde então, 20.713 consultas nos quatro estados 
atendidos: Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. A ação 
realizou 500 baciloscopias. Em casos multibacilares, 
foram 40 registros em pessoas com até 15 anos e 482 
em adultos. Nos paucibacilares, 89 casos confirmados 
em jovens de até 15 anos e 705 em adultos.  

“Tínhamos programado a meta de atingir as 
20 mil consultas para o final de 2008, mas con-
seguimos esse resultado já no mês de agosto, 
graças ao empenho das secretarias municipais de 
saúde e todos os seus profissionais”, disse Jorge 
Dias Souza, diretor-executivo de Administração 
da Febrafarma e responsável pelo programa.  
 O Caminhão da Saúde é uma iniciativa inédita no 
país. O veículo percorre áreas com índices elevados da 
doença para a realização de consultas, diagnósticos e 
início do tratamento da hanseníase, mas, sobretudo, 
leva educação em saúde para a população e é um 
importante instrumento de articulação política junto 
aos gestores de saúde locais e profissionais de saúde 
em geral.  

Para quem ainda não conhece a carreta, vale 
lembrar que o veículo possui cinco consultórios e um 
laboratório para a exames de baciloscopia na própria 
unidade. Quando a doença é diagnosticada, o trata-
mento tem início imediato com a entrega do medica-
mento. Também conta com elevador para portadores 
de deficiências e idosos, gerador, palco retrátil, sistema 
de som e projetor multimídia com telão, onde são 
apresentadas sessões de cinema, atividades culturais 
e palestras educacionais sobre hanseníase, além da 
apresentação de esquetes com o Grupo de Teatro 
Bacurau, do Morhan. A experiência já foi adotada pelo 
núcleo do Piauí. 

*colaboração de Claudia Silveira

Resultados e perspectivas 2008/2009

Caminhão da Saúde, 
              uma parceria que dá certo*

O
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Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e o MORHAN assinaram, no dia 8 

de dezembro, um convênio de cooperação para que 
os portadores da doença tenham assistência jurídica 
gratuita, em todo o país.

No âmbito da cooperação, serão também promo-
vidas ações para garantir os direitos dos doentes à 
assistência médica e hospitalar e no combate a atos 
de preconceito e discriminação.

O coordenador nacional do MORHAN, Artur 
Custódio Moreira de Sousa, disse que a hanseníase 
é uma doença ligada à pobreza, à falta de qualidade 
de vida da população e ao não atendimento às neces-
sidades básicas como saneamento, saúde, educação 
e informação.

“O Brasil deixou de fazer o seu dever de casa há 
15, 20 anos atrás. Agora, o país é líder mundial na 
prevalência da doença. São cerca de 50 mil casos por 
ano, um novo doente a cada 12 minutos. O governo 
brasileiro assinou em 1991 um termo de compromisso 
mundial pela eliminação da doença até 2000, mas isso 
não foi cumprido”, afirmou.

Artur disse, ainda, que, apesar de hoje existir mais 
informação sobre o tema, ainda há casos de precon-
ceito, de pessoas que perderam seus empregos e de 
crianças que foram obrigadas a fazer a prova fora da 

OAB prestará assistência jurídica 
gratuita a portadores de hanseníase

sala de aula para não contaminar os colegas.
Segundo dados do Ministério da Saúde, atu-

almente, são 2,3 casos de hanseníase para 10 mil 
habitantes. O Brasil não adota mais o indicador de 
eliminação ou erradicação da doença e sim o de detec-
ção de casos em menores de cinco anos. O governo 
diz que a doença está sob controle e que conseguiu 
reduzir o número de casos, mas que não seria possível 
eliminar a hanseníase, já que não existe vacina. 

“A humanidade só eliminou ou erradicou doenças 
que têm vacina, a varíola, poliomielite, o sarampo e, 
agora, o Brasil está vacinando 70 milhões de pessoas 
contra a rubéola. Então, doenças que não têm vacina 
não são passíveis de eliminação ou erradicação”, 
afirma o secretário de Vigilância em Saúde Gerson 
Penna.

“As leis têm que sair do papel para ganhar as 
ruas e é isto que está fazendo a OAB”, destacou o 
presidente da OAB, Cezar Brito, citando as palavras 
de D. Helder Câmara.

O músico cearense, Belchior, compareceu à ativi-
dade para prestar apoio ao movimento. Ele é o mais 
novo integrante do MORHAN. “Eu venho da escola 
de medicina e acho que a integração de lutas como 
esta é muito importante. O músico tem seu papel a 
cumprir”, disse o cantor. 

O

O cantor Belchior durante o evento de assinatura do convênio entre a OAB e o MORHAN
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Com a simpatia de sempre, a 
artista e voluntária do MORHAN Elke 
Maravilha participou da campanha 
Rodoviários Contra a Hanseníase, 
realizada no dia 6 de maio em São 
Gonçalo (RJ). O objetivo da ação 
foi conscientizar os passageiros de 
ônibus sobre os males que a doença 
provoca e que ela tem cura e trata-
mento gratuito nos postos de saúde, 
por meio de cartazes afixados no 
interior dos ônibus. 

Elke Maravilha participa da campanha 
“Rodoviários Contra a Hanseníase”,                    
       em São Gonçalo (RJ)

MORHAN recebe prêmio da OMS em Genebra
A diretora da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) Dra. Margaret Chan e 
o presidente da 61ª Assembléia Mundial 
de Saúde Dr. Leslie Ramsammy parabeni-
zaram Cristiano Torres, vice-coordenador 
do MORHAN, pelo prêmio Sasakawa 
de Saúde Pública. A condecoração foi 
realizada no dia 22 de maio, no Palácio 
das Nações, em Genebra, Suíça. “Em 27 
anos de história, essa é a primeira vez 
que o MORHAN recebe um prêmio de 
tamanha importância”, resumiu o vice-
coordenador.
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O MORHAN Jabaquara e a Escola de Samba 
paulista Vai-Vai fizeram mais uma parceria no dia 19 
de outubro, durante o ensaio da Escola, para divul-
gar o LEVANTE-SE E FAÇA SUA PARTE CONTRA 
A POBREZA E PELOS OBJETIVOS DO MILÊNIO. 
Cerca de 600 pessoas estavam presentes no local 
quando o presidente da Escola, Edimar Thobias, 
falou da importância deste ato simbólico, momento 
em que todos assumiram o compromisso com o 
“Levante-se”. 

Folhetos com a letra do Samba Enredo para 2009, 
“Mens Sana et Corpore Sano”, e com informações 
sobre a hanseníase também foram distribuídos. 

Em parceria com Fundação Artística 
Cultural de Betim e apoio da FHEMIG, o 
MORHAN Betim (MG) realizou, na semana 
de 22 a 27 de janeiro, a décima sexta edição 
do Concerto Contra o Preconceito. Idealizado 
pelo MORHAN com objetivo de combater 
todo tipo de preconceito em relação às pes-
soas atingidas pela hanseníase, o encontro 
proporciona, além de um momento de lazer 
para população, aproximação social e divul-
gação da importância da Colônia Santa Izabel 
no contexto cultural.

MORHAN e Vai-Vai

A Escola de Samba paulista 
se une ao Movimento pelo 
Levante-se e Faça a Sua Parte

16º Concerto contra o Preconceito em Betim (MG) 

Acima: Thobias, o presidente da Vai-Vai, dita os 
oito Objetivos do Milênio durante o ensaio da 
escola.

Ao lado: o panfleto e as voluntárias do Morhan 
Jabaquara que apoiaram a mobilização na quadra 
da Vai-Vai.
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A Associação Beneficente dos Professores 
Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio 
de Janeiro (APPAI) e o MORHAN uniram 
seus esforços para promover ações nas escolas do 
estado do Rio de Janeiro. 

A APPAI, ciente de sua responsabilidade 
social vem, com este projeto, exercer um papel que 
entende como fundamental: a conscientização sobre 
hanseníase e preconceito junto à rede pública de 
ensino. A parceria vai permitir a realização gratuita 
de 50 palestras e apresentações teatrais mensais 
em escolas de São Gonçalo e municípios da Baixada 
Fluminense, além da Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
áreas endêmicas de hanseníase no estado. 

O projeto pretende, até o fim do ano, atingir 

Teatro em campanha
diretamente cerca de 35 mil pessoas. A APPAI 
preparará cartilha para professores e panfletos para 
a população e alunos. O Grupo de Teatro Bacurau, 
ligado ao MORHAN, promoveu uma série de campa-
nhas no mês de junho. O público-alvo foi os alunos 
das escolas estaduais CE Olavo Bilac, em São 
Cristóvão, Ludolf Reis, em São João de Meriti, e o 
CIEP São Francisco de Assis, em Belford Roxo. As 
apresentações foram realizadas, respectivamente, 
nos dias 16, 18 e 19 de junho.  

A trupe, formada pelos atores Ricardo Lyra Jr, 
Artur Correa e Daniel Novatto, também ofereceu 
oficinas de teatro em Boa Vista (RO), Maracanaú, 
Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Redenção 
(CE), além de Rio Branco, no Acre.

Contas para doações: Banco do Brasil – Ag.0093-0 – C/C. 25836-9 ou Banco Itaú – Ag.0408 – C/C. 51.246-5

Dúvidas sobre a hanseníase, denúncias e outras informações: Telenhansen® 0800 26 2001

Colabore com o Jornal do Morhan. 
Mande artigos e sugira pautas. 

Critique. Participe.
jornal@morhan.org.br

Teatro Bacurau em ação, na Escola Ludolf Reis. 


