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u  Encontro

Câmara Municipal de Mauá discute 
o avanço crack e outras drogas no 
ABC

u  Foruns
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Durante Seminário realizado 

em julho na Câmara Municipal 
de Mauá-SP com tema voltado ao 
avanço do crack e outras drogas 
na região, ficou evidenciado para 
autoridades públicas especialistas 
e para as mais de 300 pessoas pre-
sentes, que o combate ao crack e 
outras drogas exige a criação de 
uma rede integrada de serviços 
públicos com a participação de 
setores informais da sociedade 
que já lidam com o problema e 
que a rede deve ser regionalizada 
com participação das três esferas 
de poder, Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

Para o deputado Donisete 
Braga, coordenador da frente 
parlamentar de enfrentamento 
ao crack e outras drogas, seria 
preciso o Estado se empreender 
de forma mais afetiva e apoiar as 
prefeituras.

Representando o Consórcio 
Intermunicipal do ABC, Arthur 
Chioro que também preside o 
Conselho Municipal de Secre-
tários de Saúde de São Paulo, 
(COSEMS) disse que o combate às 
drogas chega ser pauta prioritária 
dos Secretários de Saúde dos 645 
municípios paulistas.

“O governo do Estado não tem 
participado do financiamento do 
programa de álcool e outras dro-
gas. No ABC temos duas clínicas 
especializada que são peças de ma-
rketing. Alem disso temos apenas 
12 leitos no hospital Mario Covas 
e 10 no Serraria para desintoxica-
ção”, ressalta.

“Este é um problema publico 
federal, estadual e municipal, mas 
também de toda a sociedade, o 
único consenso na questão é que 
um problema complexo, exige 
solução complexa, não devemos 
só responsabilizar o poder publico. 
Estamos falando de luta cidadã, 
que em primeiro lugar tem que ir 
contra os hospitais psiquiátricos 
e em defesa dos direitos, além 
de uma rede que seja tripartite, 
envolvendo município, estado e 
união; temos de encontrar como 
fazer isso”, afirma.

Discussão sobre crack e outras 
drogas ganha destaque em
Seminários da região Paulista

Para Chioro, “Não basta Semi-
nários, temos que traçar um plano 
de curto, médio e longo prazo; um 
viciado não é só da saúde mental, 
mas de toda rede de serviços da 
saúde, educação, assistência social 
e estes serviços não podem estar 
desarticulados”.

Em entrevista ao jornal VO-
ZES, Mauro Aranha, psiquiatra, e 
presidente do Conselho Estadual 
de Políticas sobre Drogas, frisou 
“Acho que iniciativas como esta 

vão fazendo com que a rede de 
atenção voltada aos usuários e 
dependentes, venha se fechan-
do, pois temos de contar com 
ela funcionando no processo de 
sustentação social, com apoio 
dos vários níveis da sociedade 
envolvendo trabalho, habitação e 
possibilidade de reeducar. Se não 
houver esta rede de sustentação a 
pessoa volta ter recaída, usar dro-
ga restabelecendo assim, padrão 
anterior dele”, afirma.

Segundo Mariana Barreto da 
coordenadoria do Observatório 
Nacional do crack e da Confede-
ração Nacional dos Municípios, 

(CNM) ao falar sobre Observató-
rio diz, “Um dos objetivos é fazer 
uma rede integrada para troca de 
informações entre os municípios, 
para reaplicarem isso. Esta rede 
também seria integrada entre 
os 588 municípios de fronteiras, 
que devido pouco policiamento 
chegam ser muito aberta. Outro 
objetivo seria um fórum onde 
os munícipes poderão efetuar 
troca de experiências, através da 
biblioteca virtual,cartilhas e parte 
de artigos. Teremos também a 
parte voltada as informações dos 
municípios onde os prefeitos terão 
uma senha e poderão entrar no site 
do observatório e colocar dados 
como a circulação e consumo de 
drogas, além das ações efetuadas 
no município. 98% dos municípios 
tem problemas com crack e outras 
drogas”, afirma. 

No Fórum de 
Saúde meNtal 
Em reunião realizada no pri-

meiro semestre deste ano o Fó-
rum Popular de Saúde Mental do 
ABCDMRR, também debateu 
sobre drogas durante apresentação 
sobre Política Nacional de Álcool 
e outras Drogas. Após exposição 
Graziela Barboza, Socióloga en-
trevistada disse, “Ao discutirmos 
Política Nacional para a questão 
de Álcool e outras drogas, mostra-
mos pelo fórum o que querer para 
os serviços voltados aos usuários, 
seus direitos, alem da melhor 
posicao em relação de como 
melhor ser os Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), e como esta 
política deveria ficar na vida real 
das pessoas”.

Para Tatiane Fernandes, Psicó-
loga, membro da Câmara Técnica 
de Saúde Mental de SP, e integran-
te da Associação de saúde mental 
Fazendo Diferente, “O governo 
por sua vez acaba por ceder e 
retro-ceder em certos pontos por 
exemplo, financiando comuni-
dades terapêuticas nos territórios 
onde não há equipamentos públi-
cos de atendimento, ao invés de 
sensibilizar-se em implementa-los 
conforme prevê a Política Na-
cional de Saúde Mental. Por fim 
destaco importância deste fórum 
pelas ações que tanto contribuem 
ao avanço de reforma Psiquiátrica 
no Brasil”. 

                                                                                                                
  

Mario A. Moro, 
Marcelo Melinsky  e                                                                                                                 

Marcio R. Lima

Nos últimos anos discus-
sões acaloradas sobre avanço e 
desafios na área da saúde men-
tal, chegam destacar-se cada 
vez mais, no Brasil, através de 
Congressos, Conferências, Se-
minários, Encontros, Plenárias, 
Fóruns e Associações, ocupando 
através destas mobilizações, 
cada vez maior espaço na mídia 
fomentadas pelas articulações 
dos movimentos sociais, forta-
lecidos pelo protagonismo de 
seus usuários. 

O Fórum Paulista da Luta 
Antimanicomial (FPLAM), 
movimento social que luta con-
tra exclusão social e a favor dos 
direitos humanos  após delibe-
ração durante o Encontro Na-
cional da Luta Antimanicomial 
realizado 2009, passou efetuar 
suas reuniões em cidades do 
interior paulista, com intuito de 
fortalecer as discussões voltadas 
a seus lemas principais: “Trancar 
não é tratar; Por uma Sociedade 
sem Manicômios”.

CarapiCuíba
Neste ano, o FPLAM em 

sua primeira reunião realizada 
na Faculdade Aldeia de Cara-
picuíba (FALC) localizada em 
Carapicuíba, esteve discutindo 
sobre o atual momento da aten-
ção em Saúde Mental nas três 
esferas de governo.

 Um dos maiores Movimen-
tos Sociais da Saúde Mental no 
Brasil, que luta contra exclusão 
social e direitos humanos, de 
pessoas com sofrimento psíquico 
mental que entre seus objetivos, 
discutindo o atual momento da 
atenção em Saúde Mental nas 
três esferas de governo (Muni-
cipal, Estadual e Nacional) pós 
eleição de 2010.

Como convidados especial, 
Eduardo Mourão de Vasconce-

Fórum Paulista da Luta 
Antimanicomial presente  em 
Carapicuíba, Santos e Araras

los, e Paulo Amarante não deixa-
ram de estar presentes, acalorando 
dicussões voltadas a mais de 400 
participantes 

SaNtoS
Na Baixada Santista, aproxi-

madamente 500 pessoas estive-
ram entre elas militantes da luta 
antimanicomial, usuários fami-
liares, trabalhadores  estudandes 
e intersetorial lotando auditório 
da Faculdade de Santos no pe-
ríodo da manhã na abertura da 
reunião do Fórum, que contou 
com a participação especial na 
mesa de abertura de Franco Ro-
telli.  Durante período da tarde a 
reunião deu seqüência  na sede da 
Associação Maluco Beleza,  para 

colher as caravanas vindas de 
várias regiões.

araraS
Como última reunião antes 

do encontro Estadual Paulis-
ta, da Luta Antimanicomial 
previsto para outubro deste 
ano em Sorocaba, o Fórum 
Paulista esteve efetuando em 
agosto na cidade de Araras, 
mais uma reunião, onde no 
período da manhã, no audi-
tório da Câmara Municipal 
de Araras, estiveram reunidas 
mais de 150 pessoas, vindas em 
Caravanas da região do ABC 
Paulista, Santos, Sorocaba, 
Botucatu, etc.

Durante período da tarde, 
a mobilização esteve voltada 
a Audiência Publica de Saúde 
Mental em Araras com foco 
de atenção voltada ao Hospi-
tal Psiquiátrico do Sayão, que 
foi chamada pelo vereador 
Breno.

Durante reunião não dei-
xou de ter grande questiona-
mento pelos presentes, devido 
nenhum outro vereador da 
Câmara Municipal de Araras 
se propôs a aceitar o convite e 
comparecer para acompanhar 
discussões voltadas a saúde 
mental da cidade. 

  Mario A. Moro
   Marcio R. Lima

      Marcelo Melinsky

Acima, a cidade de Santos re-
cebe Fórum da Luta Antimani-
comial; ao lado militantes na 
Câmara Municipal de Araras
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Carapicuíba recebe Eduardo Mourão de Vasconcelos no FPLAM


