
o Dia Nacional da Luta Antimanicomial faz 24 anos! r 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 

I anos de luta de movimentos populares, grupos 
l 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 
apuração em uma flagrante violação de Direitos Humanos. 
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 
uma 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 

compromisso histórico com os movimentos sociais 
antimanicomiais. É hora de avançar na construção de 
redes intersetoriais que possibilitem a diversidade do 

cuidado, a crítica, a ética e o respeito. Redes que ampliem a 
ossibilldade de construção de um modelo de 
desenvolvimento solidário, diverso e com justiça social. 

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 do SUS e pelo fortalecimento das Redes Antimanicomiais! 
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SEMANA DA LUTA 

ANTIMANICOMIAL 
De 16 a 20 de maio de 2011 ividadGsdeMaiodG20li 

25 de maio de 2011 (quarta-feira) 
Roda de Conversa: Controle Social: 
O que o psicólogo(a) tem a ver com isso? 
Horário: 19 horas 
Local: CRP-06 Subsede Baixada Santista 
e Vale do Ribeira. Rua Dr. Cesário Bastos, 26, 
Vila Belmiro, Santos/SR 
Informações e Inscrições: (13) 3235.2324 
ou baixada@crpsp.org.br 

19 de maio de 2011 (quinta-feira) 
Horário: das 18h30 às 22h 
Evento: Oficina Temática - Não ao Ato Médico 
Palestrante: Fernanda Magano 
TRANSMISSÃO ON LINE VIA CRP WEB TV: 
www.crpsp.org.br/aovivo 
Pólo de Transmissão: CRP-06 Subsede Baixada 
Santista e Vale do Ribeira. 
Rua Dr. Cesário Bastos, 26, Vila Belmiro, Santos/SP 

28 de maio de 2011 (sábado) 
"2^ Reunião do Fórum Paulista da Luta Antimanicomial" 
Horário: das 9h às 16h 
Local: Sede da Associação Franco Rotelli 
Rua Constituição, 331, Raqueta, Santos/SP 
Informações e Inscrições: (13) 3221.4508 
ou associacaofrancorotelli@hotmail.com 

www.crpsp.org 
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P Telefone: (13) 3235-2324 
e-mail: baixada(S>crpsp.org.br 

/, 17demaíode2011 (terça-felra) I 
^ Horário: 19 horas á 

Evento: Exibição e Debate sobre o Documentário | l 
A "A Casa dos Mortos", de Débora Diniz, 2009 M 
• Debatedore Local: a definir I 

(consultar a Subsede Tel.: 13- 3235.2324) H 

18 de maio de 2011 (quarta-felra) 
Horário: das 18h às 22h 

Evento: Lançamento da Cartilha :"Bem-querer é o melhor 
remédio - A psicologia e sua interface com o atendimento l 
integral à Saúde Mental"seguido do debate: "Movimentos | 
Sociais Antimanicomiais" I 
Coordenadora: Elisa Zaneratto Rosa H 
Palestrantes: Marcus Vinícius de Oliveira e |B 
Eduardo Mourão Vasconcelos Al 
TRANSMISSÃO ONLINE VIA CRP WEB TV: K 
www.crpsp.org.br/aovivo NH 
Pólo de Transmissão: CRP-06 Subsede Baixada Santista e IH 
Vale do Ribeira. Rua Dr. Cesário Bastos, 26, Vila Belmiro, lufcH 
Santos/SP 

• 
20 de maio de 2011 (sexta-feira) Horário: 19h 

Evento: Teatro de Improviso com o Grupo Nhemaria 
da Cooperativa Paulista de Teatro, apresentando o 
espetáculo:"Brigadeiro de Colher". 
Local: a definir 
(consultara Subsede.Tel.: (13) 3235-2324) 


