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Associação José Martins de Araújo Jr.: Presidente – Maria Dirce Cordeiro

Jornal Vozes 
da Saúde Mental, 
veículo de comuni-
cação desenvolvido 
pela Associação 
José Martins de 
Araújo Jr., é uma 
mídia produzida 

por usuários, familiares e trabalhadores da Saúde 
Mental, e tem como objetivo trazer à luz informa-
ções verídicas do avanço da reforma psiquiátrica 
brasileira, levando aos leitores assuntos que não 
são divulgados pelas grandes mídias nacionais. 
Nesta sua 19° edição traz informações a respeito 
do tratamento humanizado voltados aos portado-
res de necessidades especiais, desenvolvido pelo 
SUS, nas redes de Atenção Psicossocial mobiliza-
ções das Frentes Antimanicomiais, que vêm cada 

vez mais se destacando com a criação de seus no-
vos núcleos. Oferecemos aos leitores nesta edição 
matérias como o “Seminário de lançamento da 
Frente de Drogas e Direitos Humanos ocorrido 
no CRP-SP (Conselho Regional de Psicologia de 
SP), 25 anos de Luta Antimanicomial, 3° Con-
gresso Nacional da UNISOL BRASIL (Central 
de Cooperativas e Empreendimentos Solidários), 
VII Seminário de Saúde Mental e Trabalho do 
Grande ABC, que ocorreu no município de Santo 
André, e a Associação José Martins de Araújo Jr., 
que completa 20 anos. O jornal VOZES também 
esteve presente no lançamento do Núcleo Campi-
nas, Araras e Região da Frente Estadual Antima-
nicomial, e no registro das crescentes discussões 
sobre a Luta Antimanicomial nas faculdades.

Não deixamos de destacar também a apro-
vação e apresentação de nosso projeto no 3º 

congresso da ABRASME (Associação Brasileira 
da Saúde Mental), além do convite da Coordena-
ção Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas, para enviar um representante à Brasília, 
acompanhando discussões sobre a conjuntura da 
Reforma Psiquiátrica Brasileira. Registramos aqui 
nossos sinceros agradecimentos ao Núcleo de Jor-
nalismo Social da Universidade Metodista de São 
Paulo, devido apoio nas edições, e ao CRP-SP, 
além de todos os leitores e demais apoiadores, 
que nos propiciam orgulho saudável na criação 
das notícias. Desejamos, por fim, que 2013 seja 
repleto de esperanças voltadas à inclusão social, 
direitos humanos, cidadania e tratamento huma-
nizado, além da mobilização da luta para excluir 
todos os manicômios deste gigante e emergente 
Brasil. Da Redação.
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Ao considerar como fundamental 
um diálogo com os parceiros e dife-
rentes atores do processo de reforma 
psiquiátrica, a Coordenação Nacional 
de Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas (CNSMAD) se reuniu, no dia 
26 de outubro, no auditório do Con-
selho Federal de Psicologia, situado 
em Brasília (DF), com representantes 
de algumas organizações para partici-
parem da atividade “Diálogos sobre a 
conjuntura de reforma psiquiátrica”. 
O Jornal VOZES participou, com um  
representante, junto com organizações 
presentes para debater iniciativas de 
interesse comum.

 Na abertura da reunião, a coorde-
nadora Fernanda Nicasso, secretária 
adjunta da CNSMAD, pediu desculpas 
em nome da organização do encontro 
às demais organizações, que não rece-
beram a tempo o financiamento das 
passagens pelo Ministério da Saúde, 
impossibilitando a presença de seus 

Diálogos debatem conjuntura 
da reforma psiquiátrica

representantes convidados. 
Durante o encontro, sete temas 

fundamentais foram discutidos: boas 
vindas e exposição sobre o panorama 
nacional da reforma psiquiátrica e seus 
desafios; discussão sobre a conjuntura 
institucional da reforma Psiquiátrica 
no Brasil; agenda comum dos mo-
vimentos sociais e área Técnica de 
saúde mental, álcool e outras drogas; 

Coordenação 
Nacional de Saúde 
Mental Álcool e 
outras Drogas e 
organizações se 
reúnem em Brasília

previsão do PNASH/Psiquiátrica e a 
participação social; temas urgentes de 
Direitos Humanos; iniciativas comuns 
para fortalecer a autonomia e a orga-
nização dos movimentos de usuários 
e familiares.

Durante a discussão ficou acordado 
o agendamento de uma reunião em São 
Paulo, para ser apresentado o que foi 
debatido, considerando o número de 

organizações que receberam convite, 
mas não foi possível disponibilizar as 
passagens.

Entre as instituições representadas 
neste encontro em Brasília destacam-se 
MNLA, RENILA, Sind Psi e Jornal 
VOZES da saúde mental. 

                         
   Mario A. Moro


