30 de setembro de 2009
MARCHA EM BRASÍLIA DEFENDE
;ONQUISTAS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA

A Marcha é um espaço de visibilidade e
expressão política dos usuários de Saúde Mental e
suas organizações junto ao Governo Federal e à
sociedade, com a finalidade de: defender o SUS;
defender a Lei 10.216/01; reivindicar a realização da IV
Conferência Nacional de Saúde Mental; reivindicar a
Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, evidenciando o
protagonismo dos usuários e fortalecendo a organização
política d o s usuários; e exigir a efetiva
i m p l a n t a ç ã o d o Programa De Volta
Para Casa.

A Rede Nacional Internúcleos da Luta
Antimanicomial-Renila e as diversas entidades que
representam o Movimento da Luta Antimanicomial
estão organizando para o dia 30 de setembro de 2009 a
Marcha dos Usuários a Brasília - Por uma Reforma
Psiquiátrica Antimanicomial e conclamam a todas as
organizações, entidades e associações de usuários e
familiares para se organizarem e marcharem rumo a
Brasília.
Neste momento, forças
contrárias à Reforma Psiquiátrica
Brasileira, em movimento organizado,
utilizam os meios de comunicação
de massa, numa verdadeira
campanha para frear e desacreditar
o Sistema Único de Saúde (SUS)
e nossas conquistas da Luta
Antimanicomial. s a »

Vamos organizar caravanas para que
os verdadeiros protagonistas possam apresentar
- de corpo presente - em Brasília, suas vozes e
reivindicações, levando ao presidente Lula e
demais autoridades legislativas e judiciárias a
disposição de luta em defesa de seus direitos.

Nesses meios de
comunicação
são ouvidos
autoridades^ e profissiorta[s
'^'doutores na rriatéria". Casos
mal sucedidos são pinçados e
apresentados
como
regra,
fragilizando o trabalho desenvolvido
e influenciando negativannente a
opinião pública contra os avanços
da Reforma Psiquiátrica. A voz do
usuário nunca aparece. Suas
entidades não são procuradas
pelpsiprna|istas e suas opiriipes não são consideradas.
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Chega de covardia! Chega de manipulação da
informação! Os usuários dos Serviços de Saúde Mental, que
durante anos foram vítimas do abandono e da violência
das internações psiquiátricas em hospitais asilares ou
modernizados, exigem que suas opiniões sejam levadas
em consideração.
São eles que podem dizer o que querem. São
eles, os que hoje frequentam os Serviços Substitutivos e
que têm sua cidadania e inclusão social potencializada,
que podem dizer que a Reforma Psiquiátrica Brasileira
se constitui num patrimônio técnico, ético e político,
do qual não estão dispostos a abrir mão. São eles, os
usuários e familiares da Luta Antimanicomial, a prova
viva de que os loucos podem viver em sociedade e que
podem ser tratados em liberdade e com cidadania.
Exigimos que a voz do usuário seja ouvida!
Por isso o convite para juntos chegarmos em marcha
rumo à Brasília, partindo de todo o Brasil. Durante todo
o dia, participaremos de atividades político-culturais e
mostraremos nossa força.

Se você quer ser ouvido e lutar por
unria Reforma Psiquiátrijca AntirriamçomiaL
organize sua caravana! Ajude a construir
essa Marcha! Informações pelo site
httpy/marchadosusuarios.blogspotcom/ e pelo
e-mail marchadosusuarios@gmail.com.

Contatos no Estado de São Paulo

saí

Associação dos Usuários dos Serviços de
Saúde Mental "Franco Rotelli" e Núcleo Por

Uma Sociedade Sem Manicômios (Santos):
• Igor Çiga:scw@ydioojccxnJ:xei^^
• Aurélia (aurelia_rios@hotmail.com eaureliarios@ig.com.br)
• Andrezia (pqnadesya@gmail.com)
^Leonardo (ir)sano__grir}dcore@hotmail.com)

O CRP SP e SinPsi/SP apoiam a iniciativa e
convidam todos(as) militantes da Saúde
Pública a participarem deste movimento.

Conselho Regional
de Psicologia SP

Rua Arruda Alvim, 89, Jardim Améria
São Paulo, SP / CEP 05410-020
www.crpsp.org.br

