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Jardim, óleo sobre tela, ana moreira | membro da associação arthur bispo do rosário, lins, sp | menção 

honrosa - i prêmio arthur bispo do rosário

luta antimanicomial

saúde mental para todos por  
uma sociedade sem manicômios

18 de maio foi instituído há 21 anos como  
o dia nacional da luta antimanicomial.

Todos nós enfrentamos momentos na vida 
em que o cuidado com a saúde mental 
se torna essencial: quando, por alguma 
razão, sofremos ou temos dificuldades de 
enfrentar os desafios da vida cotidiana; 
quando, no cuidado à saúde do nosso 
corpo, necessitamos atentar também para as 
implicações subjetivas envolvidas; quando, 
na condição de familiares de pessoas com 
algum sofrimento psíquico, necessitamos de 
acolhimento e acompanhamento; quando 
enfrentamos a condição de sofrimento 
psíquico grave... Nessas situações e em 
muitas outras, buscamos algum tipo de 
cuidado que ampare nosso sofrimento. 
Assim, somos muitos os usuários de serviços 
de saúde mental porque somos muitos os 
que, ao longo da vida, enfrentamos alguma 
forma de sofrimento mental.

Por essas e muitas outras razões, sob o 
mote “Saúde Mental para Todos” lutamos 
por uma sociedade sem manicômios e por 
serviços públicos locais de qualidade que 
possam atender a todos os que necessitam 
de cuidados em sáude mental.



12 de maio
oficina: MAM
atividade 1: Desenho com Visores
horário: 14 h -
local:

rodas de conversas:  
Reclusão e subjetividade  
(com GT Sist Prisional)
horário: 19 às 22hs
local: Auditório CRP SP

13 de maio
rodas de conversas:  
Saúde mental na saúde 
horário: 19 às 22hs
local: Auditório CRP SP

14 de maio
rodas de conversas:  
Saúde Mental da Cça e Adolesc. 
horário: 19 às 22hs
local: Auditório CRP SP

15 de maio
rodas de conversas:  
Saúde Mental do Trabalhador 
horário: 19 às 22hs
local: Auditório CRP SP
Rua Arruda Alvim 89

oficina: MAM
atividade 2: Corta, Sela e Dobra
horário: 14 h -
local:

oficina: Serviços Substitutivos / 
Saúde Mental
horário: 14 às 18hs 
local: Inst. Saúde  

16 de maio
oficina: MAM
atividade 3: Gigantes de Madeira
horário: 14 h -
local: 

Festa org. pelo Fórum paulista 
da luta anti-manicomial
horário:
local:

17 de maio
participação da manisfestação  
em frente ao hospital Vera cruz. 

participação da parada  
do orgulho louco

parceria com Fórum paulista  
da luta anti- manicomial
horário:
local:

18 de maio
Feira de artes V. pompéia
horário: 10 às 17hs

atividades de palco: 
 Banda Evolução Mental
 Coral Cidadãos Cantantes

peças teatrais:
 Radio Novela - Cia Esquisosenica
 Caixa Preta

tenda: 
 Oficina de poesia - Tarja Preta
 Sarau de Poesia - Tarja Preta
 Exposicao fotos*
 Video/filmes*

cortejos:
 Parada do Orgulho Louco
 Bonecos CEDECA InterlagosFe
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informações
departamento de eventos do crp-sp
E-mail: infoeventos@crpsp.org.br
Tel: (11) 3061-9494 ramais 137, 151, 371

inscrições
Site: www.crpsp.org.br
Tel: (11) 3061-9494 ramais 137, 151, 371


