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No dia 24 de agosto, no Sindicato 
dos médicos de Campinas, foi lançado 
o Núcleo Campinas, Araras e Região 
da Frente Estadual Antimanicomial, 
com a proposta de congregar e acolher 
diversos movimentos e entidades dos 
campos da  saúde, Saúde Mental e 
outras áreas, reafirmando os compro-
missos e propostas já estabelecidas e 
propondo avanços na Reforma Sani-
tária e na Reforma Psiquiátrica.

Este evento contou com a participa-
ção de representantes dos municípios 
de Araras, Campinas, Santo André, 
São Paulo e São Bernardo. Insti-
tuições participantes - UNIP, UNI-
CAMP, SINDMED, CEBES, profis-
sionais da rede de saúde de Campinas, 
AFLORE, Fórum de Saúde Mental de 
Araras e Região, ABRASME, Fórum 
Paulista da Luta Antimanicomial 
(FPLAM), Fórum Saúde Mental do 
ABCDMRR e Usuários de Serviços 
de Saúde Mental.

Propomos avançar na Reforma 
Sanitária e na Reforma Psiquiátrica 
Antimanicomial do Estado, defen-
dendo o direito à saúde, a partir dos 
princípios do SUS, discutindo e apre-
sentando proposições e ações frente 
aos desafios da atualidade. 

O Movimento da Luta Antimani-
comial nasceu no final dos anos 80, 
com o objetivo de garantir cuidados 
humanizados na rede pública de saú-
de, na área de saúde mental. Entre as 
causas, o movimento defende novas 
formas de tratar, substituindo antigos 
modos como camisa de força e o ele-
trochoque, por cuidados norteados 
nos direitos humanos e cidadania.

Entre os pontos debatidos, Fabio 
Beloni (ABRASME-SP) e Leo Pi-
nho (ECOSOL) apresentaram uma 
contextualização da conjuntura de 
criação da Frente Estadual Anti-
manicomial. Introdução à discus-
são do contexto da Saúde Mental 
no Brasil, com a professora Rosana 
Onocko, e os representantes dos 
usuários de Campinas, Luciano 
Lira e Silvana Borges, integrantes 
do jornal CANDURA.

Perante os desafios apresenta-
dos se destacaram: a ausência dos 

Campinas, Araras  e Região lançam 
Núcleo da Frente Antimanicomial

familiares nos espaços de trata-
mento e militância, a ocupação 
dos Espaços de Controle Social, a 
saúde Mental na Atenção Básica e 
a discussão da formação de novos 
profissionais para trabalhar na 
Rede de Saúde mental.

Final da Reunião 

Ao final da reunião, as propostas 
aceitas por todos foram: 

- Indicativo da próxima reunião 
acontecer em Araras; 

- A importancia de investir em ma-
terial de divulgação e comunicação 
sobre políticas de Saúde Mental para 
a população; 

- Fazer uma página na internet e 
mídias sociais da FELAM Núcleo 
Campinas, Araras e Região; 

- Construção no próximo encontro 
da Carta do Núcleo Campinas, Araras 
e região. 

Na reunião realizada no sábado, 22 
de setembro, em Araras, foi discutida 
a criação de grupos de trabalho e a pe-
riodicidade da Reunião da FELAM.
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