
 

Em defesa da liberdade
e dignidade humana

Comissão Organizadora 
Associação Diferente Cidadão de Itanhaém
Associação Franco Rotelli
Associação Maluco Beleza
Laboratório do Conhecimento Compartilhado em Saúde mental - UNIFESP BS
ONG Camará
UNISANTOS – Curso de Psicologia
Rede de Atenção Psicossocial do Guarujá - RAPS Guarujá
Grupo de Pesquisa Corpo e Alma do Sujeito da Saúde "CASUSA" UNIFESP-BS
Conselho Nacional dos Estudantes de Psicologia - CONEP
Conselho Regional de Psicologia – Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira

Para maiores detalhes sobre a programação de cada evento, 
acesse o site  www.crpsp.org.br/luta2013 
ou ligue para a subsede: (13) 3235-2324. 
Todos os eventos são gratuitos.

Endereço da Subsede CRP Baixada Santista e Vale do Ribeira: 
Rua Cesário Bastos, 26. Vila Belmiro, Santos.

Confira a programação de eventos 
em nosso site: www.crpsp.org.br/luta2013

Semana da Luta Antimanicomial 2013
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13/05 - Segunda

Guarujá
Abertura da vernisage com produções artísticas dos usuários dos NAPS; 
essa vernisage é itinerante e os locais a serem expostos serão definidos 
durante a primeira semana de exposição. 
Local: Pátio da Prefeitura do Guarujá.
 
Santos
10h - Atividade cultural na Concha Acústica.
Atividades culturais e artísticas de múltiplas linguagens, um espaço de 
trocas entre usuários dos serviços de saúde mental, técnicos e familiares.
Local: Concha Acústica - praia, em frente ao Canal 3, Santos.

Itanhaém
9h - Qual é seu lugar?
Realização de caminhada pelas ruas do centro da cidade. Após a passeata, 
reunião dos participantes na Praça Central para confecção de cartazes a 
serem levados à manifestação do dia da Luta Antimanicomial (18/05) no 
município de São Paulo. Paralelamente a última atividade, ocorrerá interven-
ção na qual estará à disposição do público um megafone para realizar ações 
livres.

9h - Caminhada

10h - Confecção de Cartazes para manifestação do dia 18 de maio na Av. 
Paulista.

10h - Púlpito: lugar da voz?
Local: Praça Narciso de Andrade (Praça Central), Centro, Itanhaém.

14h - Arte: lugar da diferença?
Exposição de produções artísticas dos usuários dos serviços de saúde 
mental do município e apresentação de curtas-metragens com a temática da 
loucura e saúde mental.
Local: Gabinete de Leitura - Praça Carlos Botelho, 149, Centro, Itanhaém.

14/05 - Terça

Santos
16h - Lanche comunitário
Por meio de um lanche comunitário, o projeto de extensão “Terreiro lá de 
casa” em parceria com a Subsede do CRP (Conselho Regional de Psicologia) 
promoverá uma oficina de família, momento de ativar convívio e trocas de 
experiências entre familiares e usuários dos serviços de saúde mental. 
Traga seu lanche e venha participar conosco!
Local: Subsede do CRP Baixada Santista e Vale do Ribeira.

19h - Roda de Conversa: A atenção psicossocial e os desafios sociais 
atuais.
Momento de encontro e discussão a respeito dos avanços e obstáculos da 
rede de atenção psicossocial.
Debatedora: Florianita Coelho Braga - Pro-reitora de extensão Universitária 
da UNIFESP. Membro do Laboratório de Conhecimento Compartilhado em 
Saúde Mental da UNIFESP-BS, participou diretamente do fechamento de 
Hospitais psiquiátricos (Campinas/SP e Campina Grande/PB) e na constru-
ção de Redes substitutivas de Atenção Psicossocial nestas regiões. 
Local: Subsede do CRP Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Itanhaém
9h - Café com Conversa
Espaço de encontro aberto à comunidade que visa a troca de idéias e 
experiências, tendo como guia o tema da saúde mental, a vida e as dificulda-
des do contexto municipal. 
Local: Programa Cuidar - Rua Mário Gimenez, 300, Umuarama, Itanhaém.

15/05 - Quarta

Itanhaém
9h - Qual é lugar da família?
Debate acerca do papel da família no cuidado das pessoas em sofrimento 
mental. A mesa contará com a participação especial de Geraldo Peixoto e 
Dulce, familiares militantes do movimento da luta antimanicomial nacional, 
e Dona Oda, presidente da Associação Diferente Cidadão de Itanhaém.
Local: Nas imediações centrais da cidade de Itanhaém, a definir 
(confirmação de endereço via fone: (13) 3426-1122 / 3427-6317)

14h - Palavra: lugar da história?
Oficina de Palavras: realização de oficina que trabalhará a importância da 
palavra na construção de lugares e histórias, pessoais ou imaginárias.
Local: Biblioteca Municipal Poeta Paulo Bonfim - Rua Cunha Moreira, 71, 
Centro, Itanhaém.

Santos
15h - O evento contará com números de percussão, dança, capoeira, ballet e 
uma mesa redonda com depoimento dos usuários, profissionais do NAPS, 
docentes da Unifesp e técnicos sobre a importância da referida data.
Local: Nova sede da “Arte no Dique” - Av. Hugo Maia, 285/293, Jd. Rádio 
Clube.

16/05 - Quinta

São Vicente
9h às 17h - 18 de maio: das vulnerabilidades à participação
Durante todo o dia, será realizado um encontro intersetorial, gerando 
espaço de convívio com rodas de dança, rodas de conversa e demais 
atividades culturais.
Local: Centro de Convenções de São Vicente - Av. Capitão Luís Pimenta, 811, 
Parque Bitaru, São Vicente.

Itanhaém
9h - Rede de Apoio Psicossocial e Internação: qual é o lugar do sofrimento? 
Mesa de debate sobre a rede psicossocial e as ações de internação compul-
sória. Tal conferência contará com a participação de representantes dos 
poderes executivo, legislativo e judiciário municipais, entre outros convida-
dos especiais.
Mediadora: Dra. Suzana Robortella - Coordenadora de Saúde Mental do 
município de São Bernardo do Campo / SP.
Local: Câmara Municipal de Itanhaém - Rua João Mariano Ferreira, 229, 
Centro, Itanhaém.

17/05 - Sexta

Guarujá
Durante o dia, usuários, familiares e técnicos realizarão pedágio nas ruas do 
Guarujá em semáforos, esquinas, etc. para distribuir folders com o intuito de 
divulgar a luta antimanicomial.
Local: Ainda a definir.

Itanhaém
Praça: um lugar de todos
Apresentações artístico-culturais em diferentes espaços públicos da cidade, 
procurando instigar a curiosidade, a comunhão e o acesso a direitos 
fundamentais, como a saúde. Haverá tendas de diferentes serviços de saúde 
do município para informar e instruir a população na Praça Central enquanto 
serão realizadas as performances.

13h - Sarau (Gabinete de Leitura).

14h30 - Inicio de apresentações artístico-culturais (Praça Central).

16h30 - Encerramento da Semana da Luta Antimanicomial.

Locais: Gabinete de Leitura - Praça Carlos Botelho, 149, Centro, Itanhaém;
Praça Narciso de Andrade (Praça Central), Centro, Itanhaém.

17/05 - Sexta

Santos
19h - Colóquio: Internação Compulsória - Cuidado ou Restrição de 
Cidadania?
A Unisantos promoverá, em parceria com o CRP, evento debatendo as 
questões relacionadas à internação compulsória e o modelo de tratamento 
em saúde mental proposto pelo SUS.
Local: UNISANTOS - Av. Conselheiro Nébias, 300, Santos.

18/05 - Sábado

São Paulo
13h – Marcha única do Dia Nacional da Luta Antimanicomial
Nesse ano a marcha terá como temática principal “A Luta não pára! Não à 
internação compulsória, pela municipalização da saúde mental”. Além 
disso, serão trabalhados os temas da "Não a internação compulsória e a da 
higienização social", da economia solidária; contra a privatização da 
saúde; das conquistas, avanços e retrocessos da reforma psiquiátrica 
antimanicomial; da legalização das drogas; os desafios da desinstituciona-
lização em Sorocaba; a recente compra de leitos em hospitais psiquiátricos 
(como no Hosp. Lacan); a proteção, o cuidado dos usuários de saúde 
mental e usuários de drogas e o "Não ao Ato Médico". 
Local: concentração na Av. Paulista, vão do MASP, São Paulo.
(a Subsede disponibilizará um ônibus aos interessados em participar do 
evento)

20/05 - Segunda

Santos
Mesa de Encerramento
19h – Encontro de Secretários de Saúde da Baixada Santista
No histórico Teatro Guarany, teremos um encontro de Secretários de Saúde 
da Baixada Santista, onde serão debatidas as questões do cenário nacional 
e local a respeito da organização da rede de atenção psicossocial, 
tratamento e reabilitação em liberdade, internação compulsória dentre 
outros temas. 
Ao final do evento, será proposta a formação da Frente da Luta Antimanico-
mial da Baixada Santista.
Local: Teatro Guarany - Praça dos Andradas, 100, Centro, Santos.

Durante toda a semana

Guarujá
Atividade: Distribuição de folder explicativo que abordará informações 
sobre a Luta Antimanicomial. Cartazes e faixas também serão confecciona-
dos para ficarem afixados nos serviços. 
Local: Serviços de Educação, Saúde e Assistência Social do Guarujá.

Santos
Exposição de pôsteres nos dias 13 a 17 de maio na Unifesp Baixada 
Santista, sobre diversas temáticas da luta antimanicomial. Será exposta 
também no Teatro Guarany no dia 20 de maio durante o encontro com os 
secretários de saúde da região, às 19h.
Locais: Unifesp Baixada Santista (13 a 17 de maio);
Teatro Guarany (20 de maio às 19h) - Praça dos Andradas, 100, Centro, 
Santos.


