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i 8 de maio de 2000 
Dia Nacional da Luta Antimanicomial 

Emprestando contratualidade: trocando saberes 
o Movimento da Luta Antimanicomial de Campinas e região comemora, nesse 
ano 2000, a Portaria 106/00 sobre as Residências Terapêuticas, uma vitória 
sobre os donos das fábricas da loucura. Finalmente, o Estado reconliece que 
o dinheiro que confinou pessoas durante anos a elas pertence. O valor da velha 
A.I.H. (Autorização de Internação Hospitalar) é delas por direito. Não vão morar 
mais nos hospícios, mas em suas casas. Resta a nós do Movimento garantir este 
direito, finalmente reconhecido. Para tal, é preciso alçar e conquistar a bandeira 
seguinte: o trabalho. Precisamos efetivar a geração de renda para a total 
reabilitação psicossocial dos usuários, ampliando as possibilidades para que 
se tornem verdadeiros cidadãos livres. 

Neste ano, durante a Semana da Luta Antimanicomial realizarmos atividades 
para troca de saberes: um momento de encontro, quando usuários, técnicos e 
familiares dos serviços que têm maior acúmulo de reconhecimento social em 
seus trabalhos oferecerão, em um dia de atividades conjuntas, o seu saber, que 
será somado ao do outro. Assim, o Núcleo de Oficinas de Trabalho, o Centro de 
Convivência e o Espaço-8 do Serviço Saúde Cândido Ferreira, o Centro de 
Convivência e Cooperativa Toninha, a Oficina de Culinária do Tibiriçá e os Caps 
de diversos municípios sairão de seus espaços e, juntamente com os residentes 
das 19 moradias campineiras, irão para as diferentes regiões de Campinas e de 
outros municípios da região. Participe! Organize seu município e informe-se na 
Subsede de Campinas do CRP SP. 
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