
Apoio: 

• UNIP (Universidade Paulista) 

• UNAERP (Universidade de Ribeirão 

Preto) 

• MIS (Museu da Imagerm e do Som) 

• Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto 

• Outras Palavras 

Realização: 

• Associação "Loucos pela Liberdar'»" 

• Conselho Regional de Psicologir 
Subsede Ribeirão Preto - SP 

10 de Outubro 

Venha participar dessa festa!!!! 



^iã 9nundial 
da ôãúde 'Genial 

A l é m de inst i tu ições substitutivas ao hospital 

ps iqu iát r ico, o que queremos promover e 

defender com nossas ações, são posturas por 

parte de cada c idadão, onde as dificuldades 

das pessoas não sejam tidas como s inón imos 

de estigmas e motivos de exclusão. Assim, 

esperamos derrubar de vez os muros que 

exc luem com ges tos , mesmo que 

acompanhados de discursos antimanicomiais. 

Neste dia lembrado mundialmente queremos 

connemorar nossas conquistas e fortalecer 

toda iniciativa que tenha como propós i to 

a acei tação e compreensão das di ferenças. 

associação 
LQoucos pela J2iberdade Dia: 10 de outubro de 2002 

A Associação "Loucos pela Liberdade" nasceu do 

desejo de construir um novo pensamento cultural 

onde seja possível a a f i rmação de di ferenças, 

reunindo trabalhadores e usuários da saúde 

mental, familiares e toda e qualquer pessoa 

interessada em participar dessa cons t rução . 

A Associação surgiu através do movimento da 

luta antimanicomial pela necessidade de 

transformar a atual cultural psiquiátr ica no qual 

o tratamento muitas vezes se iguala a vio lência. 

Diante disso, a Associação tem como objetivo 

construir para o resgate da cidadania de todas as 

pessoas, precisando haver novas formas de 

pensar e olhar a loucura, aproximando e 

discutindo as d i f e r e n ç a s . 

Local: MIS (Museu da Innagem e do Som) 

Rua São José, 1854 

Horário: 17:00 horas 

Programação: 

Show com Luizinho Gonzaga 

Exposição de Produtos dos 
Serviços de Saúde Mental 

Apresentação de Vídeos 


