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Apresentação
O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase
(MORHAN) é um ator político consolidado da sociedade civil brasileira. Ao longo
de seus 28 anos, o MORHAN se engajou em diversas ações voltadas à eliminação
da hanseníase e à garantia de uma vida digna não apenas àqueles que foram
acometidos pela enfermidade, mas aos cidadãos brasileiros de uma forma mais
ampla. Essa história teve início em 1981, no bojo das movimentações políticas
que marcaram a redemocratização do país. Desde então, o MORHAN criou uma
trajetória continuada de luta por cidadania, envolvendo centenas de voluntários
em todo o território nacional.
Para se manter forte e atuante ao longo dessa trajetória, o movimento
precisa de um balanço permanente entre a experiência de ativistas históricos e
a renovação proporcionada por novos voluntários. Foi pensando nesse balanço
que o MORHAN promoveu, entre os dias 12 e 16 de maio de 2009, o I Encontro
Nacional de Jovens do Morhan. Realizado no Hotel Nacional em Brasília, e apoiado
pelo Ministério da Saúde, o evento contou com 120 participantes, a maioria deles
jovens. O Encontro teve o objetivo de garantir a sustentabilidade humana do
MORHAN, funcionando como esfera de formação de novos quadros e de discussão
de propostas defendidas pelos jovens do movimento.
O evento foi estruturado em torno de rodas de conversa sobre temas caros
ao movimento. Nessas sessões de “bate papo”, discutiram-se: 1) história das
colônias; 2) cultura organizacional e história do Morhan; 3) o papel das juventudes
nos movimentos sociais; 4) políticas públicas voltadas para as juventudes; 5)
questões de saúde (que vão de dados epidemiológicos à assistência ao usuário
dos serviços de saúde); 6) o preconceito; 7) o uso da cultura como instrumento
de mobilização; 8) as estratégias do Morhan, com destaque para os temas de
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financiamento e comunicação; e 9) os conflitos geracionais que atravessam
o movimento. No último dia, uma assembléia buscou consolidar as principais
propostas que emergiram ao longo dessas rodas de conversa.
Além das discussões, o I Encontro Nacional de Jovens do MORHAN também foi
uma oportunidade para que os voluntários do movimento realizassem uma série de
atos públicos em Brasília. No dia 13 de maio, os participantes do Encontro fizeram
três manifestações. A primeira ocorreu no Conselho Nacional de Saúde, onde os
jovens do movimento chamaram a atenção dos membros do CNS para a questão da
hanseníase e a importância da participação do movimento, por parte inclusive dos
jovens, no controle social. A segunda ocorreu no gramado do Congresso Nacional,
onde os manifestantes caminharam sobre um painel de 900m2 que apresentava
o mapa do Brasil, com os índices de hanseníase por município nos últimos cinco
anos. Elaborado pelo célebre artista Siron Franco, o evento chamou a atenção dos
meios de comunicação e recebeu manifestações de apoio dos senadores Tião
Viana (PT/AC) e Marconi Perillo (PSDB/GO). Por fim, a terceira manifestação foi
realizada no Encontro Anual do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de
Saúde (Conasems), quando o MORHAN chamou a atenção para a responsabilidade
dos governos municipais na eliminação da hanseníase.
Tendo em vista o rico processo engendrado pelo I Encontro Nacional de Jovens
do MORHAN, o presente relatório busca apresentar as propostas que surgiram ao
longo desses cinco dias de intensa discussão e atuação política. A apresentação
está organizada de acordo com as temáticas que norteiam as propostas e com o
escopo temporal das mesmas (curto, médio e longo prazo).
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<Abertura e Atos políticos:
CNS, Congresso Nacional e
CONASE

MS>

= Identificar e estabelecer contato com os conselhos de saúde, conselhos de
juventude e demais Conselhos: assistência social, criança e adolescente,
idosos, cultura, promoção da igualdade racial, direitos humanos, defesa da
pessoa com deficiência, educação, mulher, meio ambiente, saúde, tutelar bem
como secretarias de saúde. (C/M/L)
= Garantir vaga, com a representação dos jovens, nos Conselhos de saúde e nos
conselhos de juventude. (M/L)
= Garantir a participação do controle social (conselhos de saúde, inicialmente)
nas reuniões sobre hanseníase. (M/L)
= Participar, com a representação dos jovens, de possíveis conferências como de
saúde, juventude, promoção da igualdade racial, educação entre outras. (M/L)
= Solicitar apoio das três esferas de Governo nas metas estabelecidas pelo
Morhan Nacional e pelos Núcleos. (C/M/L)
= Exigir do governo a mesma prioridade que se dá a outras doenças. (M)
= Garantir e avançar nos direitos dos jovens atingidos pela hanseníase no
Brasil.(C/M)
= Promover ações de cidadania com enfoque em educação com ênfase na
hanseníase. (C)
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= Organizar atos políticos a nível local para chamar

a atenção da mídia. (C/M)

= Articular com as universidades para parcerias de

mobilização. (M/C)

s e ações, com vistas
= Capacitar os jovens para a construção das estratégia
produzir como conseqüência
a atingir a melhor relação custo-benefício e
mobilizações eficientes. (M/L)
= Incluir os jovens nos eventos nacionais e locais. (M)
Morhan divulgando a
= Aumentar a transparência dos recursos e gastos do
estral) no sítio do Morhan
prestação de contas (mensal, bimestral ou sem
fortalecendo ainda mais o movimento. (M)

FiNANCiAMENtO
= Para mobilizações pod
secretarias (C/M)

em-se obter recursos com con

vênios junto às prefeituras e

= A arrecadação pode ser

feita com a venda de produtos
culturais, inscrições em
campeonatos esportivos e ven
da de objetos personalizados
(C/M)
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COMuNiCAçãO
= Fortalecer a rede de contatos do Morhan jovem e sítio.
= Promover ações que repercutam a doença e o Morhan na mídia. (C/M/L)
= Utilizar a internet (Twitter, por exemplo) para articular as mobilizações. (C)
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<Colônias>
<Cultura Organizacional do Morhan>
<“Contextualização histórica, lutas e desafios do Morhan”>

hanseníase (antigos e
= Levantar depoimentos das pessoas atingidas pela
és de publicação escrita ou
novos pacientes) e divulgar suas histórias, atrav
humanização e sensibilizar a
documentário, para fortalecer o processo de
ervar o patrimônio material
sociedade mais ampla; com o objetivo de pres
como preservar a memória
e imaterial das colônias e preventórios bem
este material junto ao Morhan
da enfermidade. Quando disponível, buscar
nacional. (C/M)
de modo geral, como uma
= Divulgar a existência das colônias entre a sociedade
o como são e como funcionam as
forma de combater o preconceito, mostrand
e acompanhar a visita de escolas
colônias. Com o mesmo propósito, estimular
nessas mesmas instituições. (C)
tários do Morhan. (C)

= Estimular a visita das colônias por parte dos volun

s de pensões sejam
= Pressionar os poderes públicos para que os processo
de agradecimento ao Presidente
concluídos rapidamente. Escrever uma carta
entes (ex) moradores de colônias.
Lula pela conquista das pensões para os paci
ento com a questão. (C/M/L)
Exigir, na mesma carta, maior comprometim
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= Intensificar a divulgação da lei de
através de canais midiáticos. (C)

pensões entre as pessoas que tem direito a

= Criar ouvidorias no Morhan Nacional

ela,

e nos núcleos. (C/M/L)

= Procurar adquirir maior conhecim

ento sobre a estrutura administrativa do
Morhan. Divulgar o estatuto do movimento no
site e estimular a leitura do mesmo
pelos membros dos núcleos. O estatuto é a
filosofia do Morhan. (C)

= Exigir e vigiar que os núcleos zelem

pela identidade do movimento. (C/M)

= Ampliar a capacidade do Morhan

em desenvolver parcerias diversas com outro
s
movimentos sociais, com o poder público, etc.(
C/M/L)

= Ampliar a participação dos jovens

criando um departamento de jovens no Morh
an
Nacional e nos núcleos, além de garantir vaga
s representativas na diretoria e no
colegiado para jovens de 18 a 29 anos. (C)

= Utilizar a arte e a cultura como meio
jovens no Morhan. (C/M/L)

de atrair e manter o comprometimento dos

= Divulgar a história de vida de líder

es populares como Che Guevara ou
personalidades importantes como Conceição
Costa Neves, considerando a
importância da hanseníase em suas trajetória
s, para motivar a ação dos jovens.

= Intervir em universidades e escolas

(ensino fundamental e médio) com
campanhas de esclarecimento sobre a hans
eníase. Especificamente nas
universidades, exigir que as mesmas ofereçam
uma formação de qualidade dos
seus profissionais de saúde. (C/M)
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= Reivindicar

junto ao governo qu
e ofereça uma abor
dagem interdiscipl
não apenas fisioló
inar gica - e humaniza
da
ao
pa
ci
en
te
de hanseníase atra
implementação de
vés da
políticas já existent
es, como o NASF
Apoio à Família). (M
(N
úc
le
o
de Atenção e
/L)

= Cooperar no

rastreamento de no
vos casos na área
de abrangência do
oferecendo apoio
núcleo
psico- social.(C/M
/L)

= Combater se

mpre o preconceito
relacionado à doen
ça e outros
tipos de discrimin
ação. (C/M/L)

COMuNiC
AçãO

FiNANCiAMENtO

= Organ

izar mobil
ização nas
ruas e faz
panfletage
er
m.

= Capacitar membros do movimento para
captarem e gerenciarem recursos para
projetos no Morhan com empresas
Privadas e Iniciativa Pública.
= Promover eventos para arrecadação de
fundos para as ações. (C)

= Teatro

, Festivais
de Música
e Dança, O
de Circo, fo
ficinas
tografia...

= Criar

blog e/ou
utilizar as
redes socia
Orkut para
is como
formar com
u
n
idades vir
e articular
tuais
as mobiliz
ações e tr
experiência
oca de
s. (C)

= Utiliza

r linguage
m jovem n
os materia
campanha
is de
. (C)

= Produ

zir textos c
urtos para
informar e
mobilizar
os jovens.
(C)
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< O papel da juventude nos movimentos sociais >
< Experiências dos jovens no e para o Morhan >

= Divulgar dentro e fora do movimen

to o trabalho/inserção/experiências dos joven
s
envolvidos com questões relacionadas à hans
eníase. (C)

= Sensibilizar os profissionais de saúd

e de cada município para a temática
hanseníase, de forma que possam se capacitar
para o atendimento ao paciente
desde a abordagem. (M)

= Utilizar-se do perfil e linguagem com

um do jovem para agir com agente de
comunicação na divulgação mais ampliada
sobre as particularidades da doença,
que não se resume à saúde, mas também à
moradia, transporte e outras questões
sociais. (C)

= Realizar parcerias com outros mov

imentos sociais, associações, ONG’s, sindicato
s
e outras instituições na luta pelo combate à
hanseníase. (C)

= Fortalecer e criar projetos locais nas

diversas comunidades do Brasil para
atendimento às pessoas acometidas pela hans
eníase. (M)

= Conhecer e potencializar redes com

demais programas e projetos sociais
desenvolvidos em várias regiões do Brasil para
atendimento das pessoas atingidas
pela hanseníase. (M)

= Captar e distribuir materiais infor

mativos sobre leis, decretos, história das colôn
ias
e sobre a hanseníase para a população em
geral. (M)

1313

13

= Disseminar informações para a sociedade sobre o que é um movimento social
e qual o trabalho realizado por ele. (C)
= Mobilizar estudantes de diversos cursos para inserirem a temática hanseníase
nas universidades, formando multiplicadores. (M)
= Fortalecer e multiplicar informações aos pacientes de hanseníase sobre a
prevenção de incapacidades. (C)
= Oferecer atendimento social ao usuário de hanseníase nos núcleos do Morhan. (C)
= Convocar mais jovens para a participação no trabalho com a hanseníase. (C/M)
= Levar mais jovens e a população em geral, para conhecer as colônias. (C)
= Envolver os jovens em trabalhos com música, poesia, peças teatrais, turismo,
torneios, etc. (C/M)
= Implantar um ponto de cultura dentro das colônias. (M/L)
= Incitar os jovens a participarem de lutas que também envolvam outras bandeiras,
como a do negro, a questão indígena, a dos homossexuais, etc. (C/M)
= Realizar atos públicos e mobilizações para chamar a atenção da sociedade e
autoridades governamentais sobre a problemática da hanseníase. (C/M/L)
= Pleitear ao Ministério da Saúde um programa multiprofissional de atendimento
ao jovem acometido pela hanseníase. (M/L)
= Pressionar as autoridades governamentais para o cumprimento efetivo das
políticas de saúde integral aos jovens. (C/M/L)
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= Potencializar a ampliação de infor

mações sobre o auto-conhecimento e a auto
conscientização do paciente de hanseníase.
(M/L)

= Dedicar mais atenção às questões

relacionadas às diversas deficiências, como
o acesso e a acessibilidade do paciente de hans
eníase. (C/M)

= Realizar trabalhos em escolas, crec

hes e espaços de educação infantil, de
forma que este perfil de público seja atingido
precocemente por orientações
sobre hanseníase. (C)

= Incentivar os jovens a envolverem

amigos, familiares e a comunidade no
combate à hanseníase no Brasil. (C)

= Motivar os jovens a produzirem pesq
uisas e estudos sobre o acompanhamento
dos índices da hanseníase em sua região e divul
gá-los para a população. (C/M)
= Capacitar jovens como agentes mult

iplicadores das particularidades da
hanseníase, de maneira que inclua orientaçõ
es sobre o antes, o durante e o
depois do tratamento da doença. (M/L)

= Valorizar a linguagem coloquial dos
manifestar. (C)

= Promover encontros de geração:
diversos assuntos. (M/L)

jovens em suas diferentes formas de se

jovens e idosos em rodas de bate-papo sobr

e

= Estimular os jovens a desenvolverem

suas potencialidades (culturais,
religiosas, artísticas, etc.) em favor do traba
lho com à hanseníase. (C/M)
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= Solicitar aos jovens que após se capacitarem e desenvolverem o protagonismo
juvenil (formação de lideranças, ocupação de espaços políticos, etc.), que não
se afastem dos núcleos e colônias, de maneira que continuem a contribuir com
a causa. (C/M)
= Incentivar o trabalho voluntário e a participação de jovens em eventos e
espaços políticos e de representação social. (C)
= Divulgar a importância do conhecimento sobre os fatores em torno da
hanseníase para profissionais de diversas áreas, ainda em formação. (C)
= Promover a participação dos jovens em outras campanhas sociais de nível
nacional e internacional, como o “Levante-se” da ONU. (C/M/L)
= Propor aos jovens que se pronunciem e se posicionem sobre a hanseníase e
outros assuntos em espaços de participação política. (C/M)
= Esclarecer aos jovens a importância da responsabilidade compartilhada nas
ações que são desenvolvidas no Morhan. (C)
= Incentivar os jovens a assumirem papéis de coordenação no Morhan, a fim de
que possam promover a sustentabilidade organizacional do movimento. (C/M/L)
= Estimular os jovens para o engajamento político e social na defesa
intransigente dos direitos das pessoas acometidas pela hanseníase. (C/M)
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FiNANCiAMENtO
rias
to a empresas privadas, Secreta
= Captar recursos e/ou subsídios jun
de projetos
para a criação e manutenção
de Saúde e outras instituições,
L)
que atendam ao usuário. (M/

COMuNiCAçãO
= Utilizar-se da rádio e demais meio

s de comunicação como ferramentas
na divulgação da hanseníase e na luta contra
o preconceito. (C)

= Produzir cartilhas, panfletos e mate

rial audiovisual (documentários,
curtas) para dar orientação à população e desm
istificar os préconceitos sobre a doença. (C/M/L)

= Motivar os jovens artistas a realizare

m produções artísticas (peças
teatrais, trabalhos na TV) que orientem a socie
dade sobre a hanseníase.
(C/M/L)

= Criar um canal de comunicação rápid

a entre os jovens sobre os
aspectos que circundam a hanseníase e outra
s temáticas. (C/M)

= Incentivar os núcleos a criarem um

canal próprio para a divulgação de
seus trabalhos regionais a fim de que os dem
ais voluntários tenham
acesso e possam conhecê-los. (C)

= Ampliar a divulgação sobre o Morh
comunicação. (C)

an através dos diversos canais de
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= Fortalecer o trabalho de divulgação sobre a hanseníase em meios de
transportes, como trens, metrôs, ônibus, etc. (C)
= Divulgar informações, como a resolução da ONU que consta no site do Morhan,
sobre os filhos de egressos de colônias de hanseníase. (C/M)

<Políticas Públicas: Cuidados e Assistênci
a ao usuário>
<Direitos Sociais>
<Lacunas da Previdência Social>
<Dados Epidemiológicos>
< Preconceitos e Dificuldades dos Jovens
atingidos>
<Caravana do SuS>
os de graduação

= Inserir a Hanseníase como Disciplina eletiva nos curs
da área da saúde. (L)

ades. (C/M)

= Realizar palestras e eventos do Morhan nas universid

que enviem
= Buscar parcerias entre universidades e colônias, para
como extensão da
profissionais para atender esses pacientes,
universidade. (M)
is com linguagem

= Criar materiais explicativos sobre os direitos socia
menos técnica e mais acessível. (M)
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= Criar materiais explicativos sobre:

a terminologia utilizada nos materiais técnicos;
os termos comuns no movimento social; e os
dados epidemiológicos. (C)

= Criar materiais com os procedimento

s e relação dos documentos necessários
para o requerimento dos benefícios sociais.
(M)

= Solicitar que os materiais voltados
popular. (M)

aos jovens sejam feitos com linguagem

= Utilizar teatro de rua e de fantoches
crianças. (M)

= Fazer parcerias com as Secretarias
para visitar as colônias. (C)

de Educação e Saúde para levar escolas

= Realizar capacitações para formação
social. (C)

para criar multiplicadores entre os jovens e

dos militantes do Morhan para o controle

= Mobilizar diversos públicos em esco

las, terreiros, igrejas e associações de

bairro. (C)

= Dar maior atenção às comunidades

tradicionais, inclusive terreiros. C/ M

= Fazer uma lista de e-mails dos núcl

eos para manter uma comunicação freqüente
e divulgar no site os contatos (telefone, e-ma
il) da diretoria e colegiado. (C)

= Incentivar a criação de núcleos do
atuação do movimento. (C)

Morhan em estados e municípios onde não há
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parlamentares individuais
= Buscar junto aos políticos a elaboração de emendas
rsos. (C/M)
para fortalecer o Morhan para captação de recu
= Buscar meios junto à iniciativa privada de subsidiar
sapatos ortopédicos. (M/ L)

a confecção e venda de

= Promover a capacitação de jovens dos núcleos para
sapateiros (projetos). (C)

profissionalização como

de sapateiro e podologista
= Exigir a regulamentação e contratação da profissão
des especiais. (C)
especializado para portadores de necessida
= Realizar um Encontro Nacional de Sapateiros com

apoio do Ministério. (C)

gias plásticas seja
= Exigir do Governo que o direito às próteses e às cirur
de acesso. (C)
respeitado e ampliar esse direito em termos
mas também a de média e
= Cobrar do Governo a garantia da atenção básica,
pela hanseníase. Enfatizando os
alta complexidade para as pessoas atingidas
so. (C)
locais de maior incidência de caso e difícil aces
plo, capacitação e
= Desenvolver projetos de reabilitação social (por exem
da auto-estima das pessoas
inclusão no mercado de trabalho) e resgate
atingidas pela hanseníase. (C)
= Exigir um trabalho integrado entre ministérios, pois
trabalho conjunto. (C)

2020

20

a saúde depende deste

= Promover o desenvolvimento do Morhan como catalisador junto ao ministério,
fortalecendo a relação entre sociedade e Estado.
= Fortalecer a ligação ente o Morhan e o poder público, enfatizando o Programa
Nacional de Combate à Hanseníase. (M)
= Pressionar o Ministério do Planejamento a enviar representantes para a
Comissão Interministerial da Hanseníase que cuida das pensões. (C)

<Conflito Geracional. Existe?>
= Estreitar relações através da realização de palestras nos núcleos e no
Morhan Nacional – Jovem e Membro mais experiente (C)

= Incluir o jovem em todas as mobilizações e eventos do Morhan Nacional
local. (C/M)

e

= Melhorar a transmissão de informações aos jovens dos núcleos. (C)
= Fortalecer a comunicação e troca de experiências entre as gerações.

(C)

= Garantir a participação e representação da juventude em todos os
espaços do Morhan. (C)

= Intensificar atividades educativas com objetivo de informar as gerações
quebrar preconceitos. (C/M)
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e

FiNANCiAMENtO
= Aproveitar momentos como reuniões
utilizando o recurso do MS;

e encontros nacionais e locais

= Aproveitar os Encontros que poss

uem financiamento e colocar em pauta

a troca de experiências;

COMuNiCAçãO
= Oficinas: dramatização e trocas de
= Utilizar as ferramentas de internet

experiência.

e manter reuniões periódicas.

<O uso da Cultura como instrumento de mobilização>
= Promover eventos e oficinas que integrem a comunidade e o movimento
= Fortalecer uma data anual para que ocorram ações dos jovens com a
comunidade em todas as regiões do país ao mesmo tempo: DIA H Data:
= Criar nos núcleos espaço físico (museu, biblioteca, memorial) para
preservação da história bem como momentos de resgate dessa história –
rodas de bate papo
= Promover atividades que façam as pessoas se apropriarem da história local
(núcleos), da hanseníase e do Morhan nacional. Ex: Concurso de Fotografia
dentro do núcleo,

22
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= Criar mais ações culturais para alcançar melhores resultados em mobilizações. (C)
= Utilizar expressões artísticas como a música e a dança como ferramenta de
atração dos jovens para a causa da hanseníase. (C/M)
= Estruturar os núcleos para que as ações sejam possíveis; (C/M/L)
= Conseguir um endereço fixo para que o núcleo consiga ter um CNPJ e assim
obter apoio jurídico para os projetos e convênios; (C/M/L)

FiNANCiAMENtO
ao
, mesmo que sejam apenas par
= Buscar patrocínios com empresas
apoio. (C/M)
fornecimento de materiais de
alizados. (C/M)

= Vender camisetas e objetos person

al
do Morhan com renovação anu
= Criar carteirinhas de voluntários
da. (C/M)
produtos disponíveis para ven
para conceder descontos em
= Criar carnês de doadores. (C/M)
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COMuNiCAçãO
Aprovado na Assembléia geral:
= Carta de apoio à carta magna de direitos do jovem escrita na
conferência nacional de juventude
= Carta para o presidente da republica para agradecer pela Lei
11.520/08 e solicitar atenção aos que não receberam a pensão.
= Carta para o MS e Carta para o Morhan todo para divulgar a
realização deste encontro via relatório final

AVALiAçãO DO ENCON
tRO
Pontos Negativos
= Programação muito carregada no sentido de que não houve muito tempo para
discutir certas questões e algumas atividades não puderam ser realizadas.
= O não cumprimento dos horários pelos participantes no evento.
= Poucos jovens foram convidados para palestras.
= Alguns temas anunciados não foram contemplados, principalmente no primeiro
bate papo.
= Faltou dinamismo nas rodas de conversas, provocando dispersão dos jovens.
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Pontos Positivos
= Integração entre jovens e troca de experiência.
= O conhecimento dos projetos de vários núcleos.
= Foi uma ótima idéia realizar esse encontro.

Sugestões
= Que se organizem encontros nacionais de jovens de dois em dois anos.
= Próximo Encontro: Julho/2011 – Gramado, Fortaleza, Rio, Recife, Belém,
Amazonas
= Que se organizem encontros regionais de jovens anualmente e procurar
conhecer a colônia da região nesta ocasião.
= Ter no próximo encontro um espaço para sensibilização da comunidade
local: Escolas, Universidades, Teatro, Cinema, Rádio. O núcleo jovem da
cidade sede seria responsável por isso.
= Programação “mais enxuta”.
= A organização deve cobrar maior participação dos jovens que vieram ao
encontro.
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= Atenção ao perfil dos jovens: Pré-Inscrição e equipes de avaliação dos inscritos
= A metodologia das discussões deve ser mais dinâmica.
= Os representantes dos núcleos devem exigir maior comprometimento dos
jovens do seu núcleo.
= Os núcleos devem preparar seus jovens previamente aos encontros nacionais
do MORHAN com conhecimentos sobre a causa do movimento e outras
questões relacionadas.
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Equipe da Premier
Organizadora:
Jiselda Belezi
Operadores de Audiovisual:
o
Antonio de Padua Loureiro Lima Filh
Gerardo Monteiro da Silva Junior
Neniomar Tadeu Souza Braga
Cinegrafistas:
Eduardo Martins
Wesley Costa Oliveira
Valmira Costa de Oliveira
Recepcionistas:
Avaneide Rodrigues da Silva
Cynthia Ivanovic Neves
Tatiana Wendt Menke
Maralise Moraes
Fotógrafo:
Alberto Ruy Oliveira Afonso
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Renan Colombo Camargo
Ricardo Rigel Gomes Matias
Robert Brandão da Silva
Ronaldo Alves Pinho
Ronaldo de Lima Leite
Silvania Luiza da Silva
tania Pereira Ferraz Barreiro
tailson da Silva Soares
thiago Lima Diniz
thiago Pereira da Silva Flores
Walter da Cruz Barroncas (menor)
Waldecley da Silva Barbosa
Rebeca Caetano de Sá
Cleidiane Alencar queiroz

PARtiCiPANtES DO EVENtO
za
Alex Luiz do Nascimento Sou
a
Silv
da
ria
Ma
Anália
Antônia Adenizia da Silva
Aila Maria Xavier Gomes
Carolina Ocinschi Joaquim
Cristiane da Silva Biscoski
Danielle Di Cavalcanti Sousa
Débora Santos Maria
Diana Maria de Sousa Santos
Elenil Souza Silva
Neves
Eldenira Ridrigues da Silva
ior
Jun
a
Lim
o
pel
Cam
Elíésio
Élson Dias da Silva
iro
Emanoela dos S. M. Grange
o
cen
Ma
ves
Érica Cha
Fernando Rocha Aguiar
Flávia Cristina Vasques Moura
Francineide Silva Alves
Francisco Lucas Bomfim
des
Francisca K. Bernardo Fernan
a
Silv
da
Gilmar José
Gutemberg Silva da Costa
o
Grazielle Rodrigues de Carvalh
ta
inhana Olga Cos
Jenifer Machado Silva
iroz
Jéssica Helena teixeira Que
ta
Cos
o
Juciara de Carvalh
Leila Maria Ferreira Lima
Lian Rodrigues Nunes
Liliane de Azevedo de Oliveira
Lúcio Jorge Miranda Pereira
Luiza Arantes Loureiro
Maria Emilia Ferreira
Marina Pereira Ferraz Barreto
tos
Marlene Silva Santana San
Matheus Aguiar Coelho
Miguel Missias de Sousa
Natalia toledo Boente
Priscila Alves Ferreira
Raphaela Delmondes

CONViDADOS
Amanda Santoro H Fonseca
Antônio Alves
Abdon Ribeiro da Silva
Ana Rosa Monteiro Soares
Aparecida de Faria Grossi
Astrid Zamora
Brenda Menezes
Cordovil Neves de Souza
Luiza Cláudia Abreu
Davi de Barros Araujo
Débora Castro
Flávio A.C Lopes
Gerson Penna
Dr. itamar Lages - Professor
Jussara Santos Mendes
José Fernandes B. Souza
Junior Monteiro da Silva
Karla Roberta Rocha de Lima
Lucia Bertazzo
Leilson
Maria da Ajuda Luiz
Manfred Gobel
Marli Araújo (Gamah)
Maria Leda de R. Dantas
Monica telles
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Paulo Roberto Pinto
Rafael de Oliveira Cavalcante
Rebeca Caetano de sá
Rayane Cristine Maximo França
Ricardo Fabrino
Suellen dos Santos Mendes
Guilherme A. Kardel
Jorge Venancio

SECREtARiA E APOiO
Simone Roldão
Erica Sena de souza
Luzia Reis
Vilma tavares
Artur Custódio Correa
Daniel Novatto
Nina Ratts Campos
Catarina Souza de Mattos

AtO POLítiCO
Marconi Perillo Senador
Senador tião Viana
Patrícia

AtiViDADES CuLtuRAiS
Ricardo Lira
Jaime Prado
tiago Carvalho da Silva

DiREtORiA
Artur Custódio M de Souza
Cristiano Cláudio torres
Eni Carajá Filho
Valdenora Cruz Rodrigues
Sylvia Helena D. de Oliveira
Lucimar Batista da Costa
Francisco Faustino Pinto
Reinado Mattos Carvalho
COLEGiADO
Pedro Borges da Silva
Antônio Alves Ferreira
Rondinele dos Santos
Lygia de Fátima S. C. Barreto
Severina Maria dos Santos
Jair Alves dos Santos
Hélio Aparecido Dutra
Roseli Brum Martins
Leda Nascimento Vilarim
Francisca Barros da Silva
Juliano Vieira Farias
José Fernandes Barroso
CONSELHO DE ÉtiCA
Geraldo Moura Caiscais

RELAtORiA
Luisa Claudia
Paulo Roberto Pinto
Adia Machado
Lilian Dutra
Jaqueline Aquino
Maria thereza Vilardi de Men
donça
Rafhaela Delmondes
Débora Minuzzo
ARtiStAS
Karla Karenina
Luiz Ferrah
Raul Negri Rachid
Leonardo dos Santos Reis
Juliano Candido da Silva
DEPARtAMENtO MÉDiCO
Dr. Getúlio Moraes
Ana CláudiaKrivochein
Débora de Paiva
Magda Levantezi
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