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Devido à mobilização do movi-
mento social da saúde mental, perante 
os direitos e cidadania de usuários dos 
serviços de saúde mental, preconceito 
e discriminação enfrentado na socie-
dade, defesa do Sistema Único de 
Saúde (SUS), ressaltando seu papel 
fundamental na Reforma Psiquiátrica 
Antimanicomial, além da defesa do 
cumprimento da Lei da Reforma Psi-
quiátrica (10.216/01), o jornal VOZES 
da Saúde Mental escolheu nesta edição  
o Fórum  da Luta Antimanicomial de 
Sorocaba (FLAMAS) para apresentar 
seu desempenho perante esta mobili-
zação.

Ao falar sobre como está à articu-

O jornal VO-
ZES da Saúde 
Mental, impor-
tante elemento 
na construção da 
mídia de Reforma 
Psiquiátrica Bra-
sileira, projeto de-

senvolvido pela Associação José Martins de 
Araújo Jr., é veiculo de comunicação o qual 
tem obtido destaque, devido aos assuntos 
verídicos de saúde mental, que muito pouco 
chegam a ser divulgados pelas outras mídias 
de imprensa existente.

A importância deste projeto também 
ocorre como fruto da atuação e desempenho 
de usuários e familiares e trabalhadores da 
Saúde Mental, que se propõem de forma 
voluntária a dedicar-se para a construção 

de cada edição, mostrando assim que uma 
pessoa, apesar de portadora de transtorno 
mental, é capaz de fazer.

Entre alguns de seus objetivos, o jornal 
VOZES tem procurado apresentar a divul-
gação de assuntos verídicos sobre a saúde 
mental, trabalhos artísticos e esportivos com 
usuários, além da divulgação de eventos que 
tenham contado com a presença de usuários 
e familiares da saúde mental, colaborando 
com as discussões de políticas que proporcio-
nem avanços para a saúde mental, defesa do 
SUS etc.

A ideia é colaborar na fomentação de 
discussões sobre o Movimento Nacional da 
Luta Antimanicomial. Trabalhos desenvol-
vidos nos Centro de Atenção Psicossocial, 
(CAPS – III).

Auxiliar no combate ao preconceito e 

discriminação recebidos por uma pessoa com 
sofrimento mental na sociedade, colaborar 
com a discussão intersetorial de Saúde Men-
tal.

O VOZES não poderia deixar de agrade-
cer  ao patrocínio recebido do Conselho Re-
gional de Psicologia (CRP-SP). Pelo impor-
tante apoio oferecido, ao Núcleo de Jornalis-
mo Social da  Faculdade de Comunicação da 
Universidade Metodista de São Paulo, Jornal 
Ponto Final, Drograria Santa Catarina.

Nesta edição você, leitor, terá a oportu-
nidade de ver matérias sobre a IV –CNSM- 
Intersetorial, o Encontro Nacional Estudantil 
Antimanicomial (ENEAMA), Copa da 
Inclusão, Transtorno Mental Animal, Inau-
guração da Casa de Passagem, Pedalando 
Pelos Mundos, Mobilização dos Movimentos 
ás Associações de usuários e familiares, etc.

Mobilização dos 
Movimentos
da Saúde Mental

lação do Movimento em Sorocaba, a 
professora Ivone, integrante do Fórum 
da Luta Antimanicomial de Sorocaba 
(FLAMAS) disse: “Somos poucos, mas 
temos uma boa articulação no grupo que 
se encontra mensalmente para pensar 
em estratégias sobre o movimento”.

De acordo com Ivone, o movi-
mento em Sorocaba esteve participou 
e realizou alguns eventos, como na 
Assembleia Legislativa em maio de 
2009. Passeata e fóruns também ocor-
reram inclusive sediando as reuniões 
do FLAMAS, na tentativa de envolver 
a atual gestão nas discussões.

 “Sabemos que o envolvimento é 
superficial, os estudantes universitários 

têm apoiado o movimento e marcado 
presença em eventos importantes 
politicamente falando na cidade, com 
faixas e manifestações”, destacou a 
professora. 

Segundo Ivone, a UNISO tem 
apoiado o movimento em debates 
junto aos familiares, a partir de arti-

u  flamas

culações culturais como, por exemplo, 
na apresentação de filmes, enquanto 
que a UNIP tem apoiado usuários e 
familiares de um dos CAPS da cidade 
em reuniões mensais de reflexão e 
discussão sobre temas proposto pelo 
grupo.           

                                                                                                 
Mario A. Moro e  Marcio R. Lima
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Evento do 18 de maio av. Paulista, marcado por Manifesto em Sorocaba
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