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C
riada em 1991, dois anos 
depois da intervenção da 
Casa de Saúde Anchieta, no 
município de Santos, surgia 

a Franco Rotelli, associação vinculada 
a Rede RENILA da Luta Antimanico-
mial, uma das primeiras associações de 
usuários a ser criada no Brasil.

Ao falar como tem sido manter 
esta associação com 52 pessoas cadas-
tradas e mais de 500 associados em 
registro, o jornal VOZES entrevistou 
os psicólogo Igor da Costa Borysow e a 
psicóloga Aurélia Maria Rios Piterskih, 
representantes da associação.

“Esta associação esteve sendo 
criada, com objetivo de dar respaldo 
as novas políticas de intervenção da 
área de Saúde Mental, que em anda-
mento estavam sendo construídas em 

u  renila - Mnla

coletivo. Criada por familiares e usu-
ários e técnicos do antigo manicômio 
Casa de Saúde Anchieta, com objetivo 
de dar respaldo as novas políticas de 
intervenção da área de Saúde Mental, 
que estavam em andamento e sendo 
construídas em coletivo”, afirmou.

A associação tem arrecadado fun-
dos para despesas por meio de várias 
fontes, como contribuições financeiras 
particulares, associados que fazem 
contribuições mensais, parcerias com 
setor publico, eventos na área cultural 
e venda de produtos envolvidos na 
reestruturação da associação.

“Acreditamos que o apoio fortale-
ceria as ações e as promoções de auto-
nomias em sociedade dos sujeitos em 
sofrimento psíquico, em diversas área, 
sendo elas da cultura, saúde, gestão de 

renda, assistência social, educacional, 
enfim em ambito bio-psico-social”, 
destacou a psicóloga.

 A Franco Rotelli tem participado 
de conferências, encontros nacionais 
da RENILA, Câmara Técnica de saú-
de mental, palestras de saúde mental 
em universidades, mobilizações políti-
cas, Marcha dos Usuários a Brasília, 
encontros estaduais, nacionais, do 
Conselho Federal de Psicologia, re-
lacionados a saúde mental e sistema 
prisional.

Fazendo diferente - a psicóloga 
Tatiana Fernandes, representante da 
Fazendo Diferente Associação de 
Saúde Mental, vinculada ao MNLA, 
localizada na cidade de Mauá região 
do ABCDMRR Paulista, afirmou em 

entrevista ao jornal VOZES sobre a 
importância deste apoio. “São nos 
espaços de uma associação, que as 
pessoas, podem ser levadas a pensar, 
re-pensar, arriscar, acertar e também 
errar sobre não somente sua condição, 
porém sobre o grupo, muitas vezes 
sobre sua comunidade e, com  isso, 
limites são quebrados, porque de fato 
inexistem. Muitas vezes, encontramos 
saudável oportunidade de tomarmos 
e recobrarmos a consciência cada dia 
sobre tudo isto”, destacou.   

“A ideia de organizar uma associa-
ção surgiu a pelo menos uma década, 
antes da implantação dos CAPS na 
cidade, mas naquele momento não foi 
possível. Em 2008, a ideia foi sendo 
retomada, pessoas daquele período e 
novas pessoas foram se re-encontrando, 
se conhecendo, neste momento alguns 
de nós também ajudávamos a revitali-
zar o Fórum Popular do ABCDMRR. 
Nossa primeira reunião foi na residên-
cia de uma familiar. Convidamos um 
componente da Associação de Saúde 
Mental de Santo André “José Martins 
de Araújo Jr.” para aprendermos e nos 
motivarmos com o nosso desafio. Atu-
almente contamos com 26 membros, 
dentre eles usuários, familiares e traba-
lhadores da saúde mental da cidade”. 

A associação tem caminhado. 
Fizeram um planejamento de ações 
onde priorizaram a participação ci-
dadã e os espaços para convivência. 
Dentre as ações:  participação/auxílio 
nos encontros da luta, parceria com a 
ONG MOVA ABC, participação no 
eixo Poesia do Prêmio Bispo Artur do 
Rosário, auxílio nas etapas municipal e 
estadual da IV Conferência, encontros 
de confraternização etc. 

                                                                                                                     
Mario A. Moro e                                                                                                            
Marcio R. Lima

Acima, evento Cultural baixada 
Santista, “Chá na Concha”; à esquerda, 
Corrente de união Associação Fazendo 
Diferente

Associações de 
usuários familiares 
são fundamentais


