
o Dia Nacional da Luta Antimanicomial faz 24 anos! 

Para aqueles que acreditam em um mundo sem grades, onde 
toda e qualquer diferença é bem-vinda, o 18 de maio significa o 
enfrentamento do estigma que ronda a pessoa que sofre com o 
transtorno mental, reafirma seu direito de um 
tratamento público, integral e de qualidade e a 

possibilidade de exercer sua cidadania. 
Vivemos em tempos de privatização. Passados mais de 20 
anos da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), torna-se 
necessário reafirmar os valores e princípios da Reforma 
Sanitária e da Reforma Psiquiátrica Brasileira, sobretudo os 
ideais de ampliação da esfera pública e de transformação 
social que motivaram essa importante conquista da 

sociedade brasileira. 
Os princípios da saúde pública brasileira, conquistados por 
anos de luta de movimentos populares, grupos 

I comunitários, usuários, familiares e seus trabalhadores, 
permanecem sendo atacados pelos segmentos que se 
opõem à ideia de um Estado solidário e democrático e à 
construção de políticas sociais redutoras das desigualdades, 

universalistas e com controle social. 
É por isso que em 2011 reafirmamos a defesa do SUS e 
dos Direitos Humanos, combatendo as estruturas 
manicomiais que apostam na exclusão social e no 
isolamento. Por incrível que pareça, ainda permanecem 
as denúncias constantes de violências e mortes sem J 
apuração em uma flagrante violação de Direitos Humanos, j 
As respostas pautadas na exclusão e no isolamento 
resistem e conseguiram aprovar a criação de leitos em 
Comunidades Terapêuticas, opondo-se claramente às 
deliberações da IV Conferência Nacional de Saúde Mental 

\ Intersetorial, colocando em risco a implementação de 
\a rede de atenção para usuários de álcool e outras | 

drogas pautados pelos princípios do SUS, da redução de 
danos e da Reforma Psiquiátrica. 

Neste momento, queremos também marcar nosso 
i compromisso histórico com os movimentos sociais 

/ antimanicomiais. É hora de avançar na construção de 
f redes intersetoriais que possibilitem a diversidade do 

/ cuidado, a crítica, a ética e o respeito. Redes que ampliem a 
/ possibilidade de construção de um modelo de 

desenvolvimento solidário, diverso e com justiça social. 
A Semana da Luta Antimanicomial de 2011 convida a Economia 

Solidária, a Juventude, a Cultura e outros segmentos a se 
juntarem na construção deste outro mundo possível: Em 
defesa 0 SUS eplo^^^ 
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SEMANA DA LUTA j 
ANTirAANlCOJAlAL| 
De 16 a 21 de ma.o de 2011̂  

16 de maio de 2011 (segunda-feira) 
Evento: Saúde Mental, Política Pública e Situações 
de Calamidade: Estamos Preparados(as)? 
Local: Auditório do CRP SP 
Horário: das 18h30 às 21 h45 
Endereço: Rua Arruda Alvim, 89, Jd. América, 
São Paulo, SP*. 

Coordenador: Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo 
, Transmissão via CRP WEB TV: 
l www.crpsp.org.br/aovivo 

17 de maio de 2011 (terça-feira) 
Debate: "Privatização do SUS - a Saúde 
Pública não é mercadoria" 
Local: Auditório Walter Leser - Instituto de Saúde 
da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo 
Horário: das 18h às 22h30 
Endereço: Rua Santo Antônio, 590, Bela Vista, 
São Paulo, SR 
Coordenadora: Maria Ermínia Ciliberti 

18 de maio de 2011 (quarta-feira) 
14 horas-Ato Público 
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Ibirapuera, 
São Paulo, SR 

18 de maio de 2011 (quarta-feira) 
Evento: Lançamento da Cartilha "Bem-querereo 
melhor remédio - A psicologia e sua interface com o 
atendimento integral à Saúde Mental" seguido do 
debate:"Movimentos Sociais Antimanicomiais" 
Local: Auditório do CRP SP 
Horário: das 18hàs22h 
Endereço: Rua Arruda Alvim, 89, Jd. América, 
São Paulo, SP*. 

1 Coordenadora: Elisa Zaneratto Rosa 
Palestrantes: Marcus Vinícius de Oliveira e 
Eduardo Mourão Vasconcelos 
Transmissão via CRP WEB TV: 
www.crpsp.org.br/aovivo ^^^^^ 

19 de maio de 2011 (quinta-
Evento: Roda de Conversa: Como temos cui 
da saúde mental da criança e do adolescen 
Horário: das 15h às 18h 
Mediadora: Maria Costantini 
Debatedores: 
Débora Floripes M. Rico 
Luis Fernando de Oliveira Saraiva 
Maria Luiza Santa Cruz 
Endereço: Rua Arruda Alvim, 89, Jd. América, 
São Paulo, SP*. 
Transmissão via CRP WEB TV: 
www.crpsp.org.br/aovivo 

19 de maio de 2011 (quinta-feira) 

Evento: Oficina Temática - Não ao Ato 

Médico 
Local: Auditório do CRP SP 
Horário: das }8h30 às 22ín 
Endereço: Rua Arruda Alvim, 89, Jd. América 

São Pauio, SP*. 
Palestrante: Ferr\anda Magano 
Transmissão via CRP WEB TV: 
www.crpsp.org.br/aovivo 

21 de maio de 2011 (sábado) Evento: W Feira de Saúde Mer\ta\ Economia Solidária ' 

Horário:das ^Ohàs 19h 
Locai e programarão cuiturai: 

w\N\N.saudeecoso\.\Nordpress.corr\u 

i \N\NW.crpsp.org.hr 

EsMdoMmento:C<.rPar(. 


