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Conseqüente
da luta antimanicomial difundida
em várias partes do
mundo, no Brasil
a discussão para
livrar as pessoas
com sofrimento
mental da segregação e sistema isolado do
Hospital Psiquiátrico, desembocou na Reforma Psiquiátrica.
Entre os veículos de comunicação e
divulgação de assuntos verídicos envolvendo
discriminação, preconceito e maus tratos,
voltados a saúde mental surgiu o Jornal
VOZES da saúde mental, desenvolvido pela
Associação de Saúde Mental José Martins de
Araújo Junior.
Produzido por usuários familiares e
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trabalhadores da saúde mental, o jornal
VOZES, tem se destacado na mídia de saúde mental desde seu lançamento oficial em
2005, quando teve sua primeira edição impressa em papel jornal no formato tablóide.
Com objetivo de apresentar a seus leitores assuntos que envolva desde as mobilizações de Movimento da Luta Antimanicomial, Fóruns e Associações, o jornal VOZES,
também tem acompanhado as discussões
realizadas em eventos onde usuários e familiares tenham participado, colaborando
com sua voz nas discussões da política que
proporcionem avanços, entre eles uma rede
de atendimento com serviços e equipamentos
de qualidade ofertados pelo SUS, mais Residências Terapêuticas e CAPS III (Centro de
Atenção Psicossocial) sendo construídos,
Em nova fase, o jornal VOZES tem pro-
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curado também atuar na cobertura de outras
causas sociais divulgando boas praticas e
articulação do intersetorial, projetos sociais
de ONG’s, e demais entidades.
Neste ano, como importante veículo na
mídia de Reforma Psiquiátrica, com intuito
de capacitar melhor seus membros da equipe, e aumentar o número de integrantes no
grupo, esteve realizando-se a III Oficina de
Jornalismo, desenvolvida pelo Núcleo de
Jornalismo Social da Universidade Metodista
de São Paulo.
Gostaríamos de agradecer ao CRP- SP
(Conselho Regional de Psicologia- SP), pelo
seu patrocínio oferecido, ao Núcleo de Jornalismo Social da Universidade Metodista
de São Paulo, ao Jornal Ponto Final, e aos
demais apoios recebidos por meio dos anunciantes desta edição.
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Jornal ganha
equipamentos
VOZES
Veículo da
Associação José
Martins de Araújo
Júnior e da
O.S. “De Volta
para casa”

No dia 28 de abril, em reunião do Conselho Municipal de Saúde, o vice-secretário de saúde de
Santo André realizou a entrega dos equipamentos que o Jornal Vozes ganhou na “II Chamada para
seleção de projetos de arte, cultura e renda na rede de saúde mental”, do Ministério da Saúde.
Elizabete Henna

A Associação de Saúde Mental
de Santo André - “José Martins de
Araujo Junior” - comunica seu pesar
pelo falecimento de João Antonio
Bertarelli que foi o primeiro presidente
da associação.
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