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Com intuito de
fomentar na mídia
melhor cobertura de assuntos
verídicos sobre a
Reforma Psiquiátrica Brasileira, que
pouco chegam a ser
pautados nas grandes mídias, além da divulgação
real do tratamento psiquiátrico não consistir apenas na medicalização e focar mais matérias sobre
saúde mental em vez de doença mental.
O jornal VOZES da saúde mental, mídia esta
produzida por usuários familiares e trabalhadores
da saúde mental, chega ser fruto de um projeto
desenvolvido na Associação de Saúde Mental de
Santo André – José Martins de Araújo Jr. Considerando entender que diversas ações apresentadas como acolhimento e tratamento, na verdade,
configuram-se em práticas manicomiais, apoiamos a luta por um local de tratamento de rede
aberta do SUS que venha propiciar a inserção
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social de seus usuários.
Ao buscar o melhor para você “Leitor”, que
desde o lançamento oficial em 2005 passou a ter
suas edições importantes questões, nesta edição,
apresenta uma cobertura completa do Manifestação realizada no LACAN, por militantes da luta
Antimanicomial, devido abertura de leitos psiquiátricos para gestantes usuárias de droga, atitude
esta do governo do estado, retrógrada a criação
de uma rede de Atenção Psicossocial em SBC
com ênfase na Reforma Psiquiátrica Brasileira.
Acompanhe também nesta edição cobertura
da passeata na Av. Paulista saindo do vão livre
do MASP até a Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo, como programação do Dia Nacional
da Luta Antimanicomial (18 maio).
Veja também nesta edição reportagens sobre o
curso de Capacitação para o Conselheiro Diretor
de Unidade em Santo André, sobre o CEDECA –
Interlagos, Expansão da Rede de Atenção Psicossocial em SBC, lançamento do livro “Masculino &
Feminino”, de Silmara Conchão, Acupuntura na

Saúde Mental, Conscientização sobre o Autismo
em SBC, o XII Jogos da Terceira Idade (JOTISA),
o lançamento da Frente Parlamentar Antimanicomial em SP, etc.
Ao defendermos a lógica da inclusão social,
cultural, educacional e trabalho, para pessoa
com transtorno mental, consideramos como vital
importância para nosso crescimento a integração
com nossos parceiros e apoiadores como o Núcleo
de Jornalismo Social da Faculdade de Jornalismo
da Universidade Metodista de São Paulo e o Conselho Regional de Psicologia em SP (CRP-SP).
Agradecemos mais uma vez nossos leitores
que nos honram com incentivo para continuarmos
mostrando, por meio deste trabalho, coberturas
de eventos, depoimentos, atuações, e praticas da
saúde mental, além das articulações e conquistas
da luta Antimanicomial, nos Fóruns, Associações
e Frentes, contra privatização do SUS, Ato Médico, internações compulsórias, política higienista
de SP, e por uma saúde mental humanizada, com
ênfase na Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Parque Mario Covas faz Feira da
É lançada a Frente Parlamentar da
Saúde Mental e Economia Solidária Luta Antimanicomial em São Paulo
A Feira Solidária
das Mães na Paulista,
realizada em maio no
parque Mario Covas
em SP, foi considerada como sucesso por
seus organizadores,
teve suas mais de 60
barracas visitadas por
secretários municipais,
estaduais, representantes da SUTACO, pelo
Governador de SP ,
por representantes dos
parceiros Conselho Regional de Psicologia, UNISOL Brasil,
a presença do prof. Giba, do Cursinho
da Poli; Sandra Campos da FETRACESP e de membros da ABRASME,
RENILA, Frente Antimanicomial SP,
FPSM–ABCDMRR.
Segundo Leonardo Pinho da Comissão, este é um exemplo concreto do potencial criativo produtivo
dos usuários em tratamento sem
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Parque Mario Covas na
Paulista local que a Feira da SM e
ECOSOL tem ocorrido em SP
segregação.“Precisamos de apoio e fomento aos projetos de Inclusão Social
pela Cultura e Trabalho”, afirmou.
Mario A. Moro
Alaelson Belo

O auditório Franco
Montoro, na Assembleia Legislativa de SP,
foi palco no dia 22 de
maio, do lançamento da
Frente Parlamentar da
Luta Antimanicomial.
Mais de 350 pessoas de
âmbito intersetorial, lotaram o espaço, vindas
de caravanas de regiões como ABCDMRR,
Araras, e Campinas,
que registraram presença devido ao apoio
do CRP-SP, e SinPsi.
A principal missão da Frente é dialogar
com os Movimentos da Luta Antimanicomial do Estado de São Paulo, e
os movimentos sociais importantes na
constituição das Políticas Publicas para
saúde mental e Direitos Humanos.
A frente defende uma reforma Psiquiátrica e Sanitária para que os usuários tenham um tratamento humaniza-
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Frente Parlamentar Antimanicomial
tem apoio dos Deputados Adriano Diogo e Carlos Giannazi
do, digno e livre de maus tratos. Mais
informações (www.antimanicomialsp.
wordpress.com)
Mario A. Moro
Eduardo S. Ferreira
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