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Entrega do dossiê na 
Alesp, elaborado pelo
Flamas com denúncia de
459 mortes nos 
Manicômios de Sorocaba
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São Bernardo  esteve ocorrendo no 
Paço Municipal , apresentações musi-
cas, artísticas e culturais envolvendo 
usuários, familiares e trabalhadores da 
saúde mental. Entre as programações, 
o grupo de palhaços do CAPS-AD 
projeto AmarGen, não deixaram de 
registrar presença.

Durante apresentação, Jade usuária 
do Centro de Atenção Psicossocial 
de Álcool e Drogas, (CAPS-AD) em 
entrevista ao jornal VOZES, disse: 
“Com o tratamento Psicossocial re-
cebido, tenho me sentido muito bem 
e ótima, isto me faz sentir-se muito 
feliz, e bem melhor mesmo! Agradeço 
a todos profissionais pela ajuda du-
rante o tratamento em especial ao Dr. 
Flavio Falcone e Dra. Andréia, pelo 
acompanhamento oferecido. Estou 
muito contente, sem nada reclamar do 
tratamento recebido no CAPS-AD de 
São Bernardo do Campo”, relata. 

Santo andré
Na cidade de Santo André os 24 

anos de Luta não deixou de ser lem-
brado, sendo exposto inclusive com 
saudação em faixa de apresentação dos 
eventos realizados com muita festa e 
manifestações de usuários, familiares, 
trabalhadores e gestores da saúde men-
tal. Em meio a dança, música e brinca-

24 anos de luta
Antimanicomial
comemorados desde o 18 de maio

deiras todos puderam se confraternizar 
e trazer suas mensagens de esperança 
e expectativas em relação ao futuro da 
saúde mental na cidade e região. No 
SESC Santo André, que também cobre 
cidades da região do ABCDMRR. A 
pluralidade de manifestações e lingua-
gens artísticas foi imensa, permeando 
o cinema, artes pláticas, palestras, 
dentre outras, todas relacionando-as 
à saúde mental e com a participação 
de usuários, familiares, trabalhadores 
e sociedade civil.

São Paulo
No CEU São Rafael, na zona leste 

da cidade de São Paulo, esteve reali-
zando encontro em prol da reforma 
psiquiátrica e defesa do SUS como 
política pública, direito do cidadão e 
dever do Estado, contra o processo de 
privatização da saúde e as administra-
ções das Organizações Sociais (OSs).

Os 24 anos de existência, da Luta 
Antimanicomial, também não deixa-
ram de ser marcado por manifestação 
pública com a presença de  militantes, 
usuários e familiares, da capital pau-
lista, região do  ABC,  Sorocaba etc; 
que estiveram em frente a ALESP 
(Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo), com intervenção cultural 
contendo bonecos e teatro, enquan-

SACI, o debate “Movimentos Sociais 
Antimanicomiais”, também esteve 
ocorrendo, com os palestrantes Marcus 
Vinícius de Oliveira e Eduardo Mourão 
Vasconcelos.

Outro local que os 24 anos do Mo-
vimento da luta Antimanicomial não 
deixou de ser lembrado, foi durante 
apresentação da V- Feira da Saúde 
Mental e Economia Solidária.
                                                                                                            

Mario A. Moro,                                                    
Marcelo M. Morais,                                              

Marcio R. Lima,                                                
Elizabete S. Henna e 

Vitória A. Pinal

to uma comissão 
entregava nos ga-
binetes um dossiê 
elaborado pelo 
FLAMAS (Fórum 
da Luta Antimani-
comial de Soroca-
ba), denunciando 
um levantamento 
através de pesqui-
sa de 459 mortes 
ocorridas entre 
2006 e 2009 nos 
hospitais Psiquiá-
tricos de Sorocaba 
e Região.

Ta m b é m  n a 
capital Paulista, 
o Conselho Regional de Psicologia 
(CRP-SP), não deixou de realizar um 
evento para lançamento da Cartilha 
“Bem-querer é o melhor remédio” 
mostrando o atendimento integral à 
saúde mental. Com os seguintes desta-
ques em seu conteúdo; “hoje é possível 
encontrar caminhos mais eficientes e 
sensíveis para ajudar as pessoas em 
sofrimento psíquico.O papel da família 
na reinserção da pessoa com transtorno 
mental é de fundamental importância. 
Isolar a pessoa que apresenta sofrimen-
to psíquico é fazer com que ela sofra 
mais”. 

Após coquetel oferecido pelo BAR 

u  aniversário


