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Entidades e Movimentos Sociais 
estiveram com seus representantes em 
fevereiro de 2012, em Brasília (DF), 
participando da reunião organizatória, 
de criação da Frente Nacional Drogas 
e Direitos Humanos. Com objetivo de 
agregar entidades e movimentos sociais 
brasileiro, por uma política sobre dro-
gas norteada pela política da reforma 
psiquiátrica brasileira, e pela luta anti-
manicomial. Esta reunião contou com 
uma coordenação composta por um 
representante do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), Conselho Federal do 
Serviço Social (CFESS), Pastoral Nacio-
nal da População de Rua, Movimento 
Nacional da População de Rua, e do 
Coletivo Departamento Antie (DAR).

Entre as 27 entidades participantes, 
estiveram a Associação Brasileira de 
Saúde Mental (ABRASME), Associa-
ção Brasileira de Redução de Danos 
(ABORDA), Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR), Rede Nacional da Luta 
Antimanicomial, (RENILA), Comis-

u  reforma Psiquiátrica brasileira

Frente Nacional e Direitos 
Humanos nasce para 
nortear políticas de drogas

são Intersetorial de 
Saúde Mental do 
Conselho Nacional 
de Saúde (CISM), 
Sindicato dos Psi-
cólogos (Sinpsi) e 
a Frente Estadual 
Antimanicomial de 
São Paulo. A Frente 
Nacional pretende 
trabalhar na orga-
nização de debates 
públicos e construir 
estratégias de lutas 
sobre drogas basea-
das na cidadania e 
direitos humanos. Defender a ampliação 
dos investimentos públicos nas políticas 
públicas e a consolidação e ampliação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), do 
Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) e das demais políticas públicas, 
com a garantia da participação popular e 
o respeito às decisões das conferências. 

Segundo a conselheira Rosa Prédes, 
representante do CFESS, a criação da 

frente é fundamental para construção de 
uma Política sobre drogas norteada pela 
Luta Antimanicomial e pela Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. “Seria urgente 
um posicionamento coletivo daqueles 
que defendem a atenção aos usuários em 
situação de abuso de droga nos serviços 
públicos de saúde em dispositivo que 
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garantam o tratamento sem privação de 
liberdade e com garantia dos Direitos 
Humanos”, destacou. De acordo com 
Humberto Verona presidente do Conse-
lho Federal de Psicologia (CFP), “esta 
Frente afirma seu compromisso de lutar 
contra as violações sobre Direitos Hu-
manos, criando uma força nacional que 
possa trazer a sociedade à compreensão 
de tudo que esteja por traz desta política 
que viola tanto os direitos e agride tanto 
as pessoas. A Frente nasce com a missão 
de convencer a sociedade que existem 
outros projetos políticos em relação 
às drogas. Espero que ela se fortifique 
como desejo de todas entidades colo-
cando na pauta da sociedade Brasileira 
o verdadeiro e mais necessário discurso 
sobre Droga que não é esse que temos 
escutado na mídia em geral”, afirmou.

Durante o encontro, um dos momen-
tos de maior destaque foi o de discussão 
e elaboração dos princípios que deverão 
nortear as ações da frente além da for-
mulação de uma agenda de atividades 
e reuniões. Sobre princípios: (www.
antimanicomialsp.wordpress.com)                                                                                                                                             
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Considerado como maior compe-
tição do gênero no  ABC, foi realizado 
o XIII JOTISA (Jogos da Terceira 
Idade de Santo André), competição  
disputada exclusivamente por pessoas 
com 60 anos ou mais. Sua realização 
esteve ocorrendo entre os dias 2 a 22 
de abril. Durante abertura oficial, o 
destaque foi à presença do ex-pugilista 
Éder Jofre, 75 anos, campeão mundial 
de boxe em duas categorias na década 
de 1960, que acendeu a tocha dando 
início ao torneio.

Os locais das competições foram 
o Clube Atlético Aramaçan, Ginásio 
Pedro Dell’Antonia,Teatro Municipal 
de Santo André, e Campo de Gateball 

da Vila Assunção.
Em entrevista ao 

jornal VOZES Elaine 
Lubliner, da comis-
são organizadora que 
acompanhou a disputa de dominó, 
ao falar sobre o desempenho do XIII 
JOTISA: “Desde sua estreia em 1999, 
pela primeira vez estivemos com mais 
de mil inscrições no JOTISA para as 14 
modalidades, como Atletismo, Bocha, 
Coreografia, Damas, Danças de Salão, 
Dominó, Gatebol, Malha, Natação, 
Tênis de Mesa,Tranca, Truco, Voleibol 
Adaptado, Xadrez.

“No XIII JOTISA, além de Santo 
André, estivemos também contando 

13º JOTISA ocorre
em Santo André 

u  Jogos da terceira idade

Paulo Amarantes, presidente da ABRASME

Moacyr Bertollino representante da
Frente Antimanicomial de São Paulo

com atletas de São Bernardo, São 
Caetano, Mauá. Os classificados de 
Santo André foram convidados para 
participar dos jogos Regionais do Idoso 
da Grande São Paulo, em Santana da 
Parnaíba, com total apoio da prefeitura 
de Santo André”, destacou.

Segundo Elaine, as inscrições 
foram abertas e o idoso participava de 
quantas modalidades quisesse. “Tive-
ram idosos que conquistaram mais de 
uma medalha”, afirmou.

Duplas vencedoras na categoria dominó

“Durante a categoria dominó, 
tivemos mais de 100 inscritos, que 
ocorreram por duplas com nome fictí-
cio, escolhido por eles aonde a dupla 
perdedora saia até a disputa do 1° e 
2° e 3° lugar,garantir com isso suas 
medalhas”, explicou. 
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Vitória P. de Souza

Alguns dos participantes da 

categoria dominó
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