
Raios de Sol, acrílico sobre tela, obra de Sandra Alicia da 
Veiga Torrejon, usuária do Hospital-dia José Forsther Júnior, 
Guarujá, SP. Menção honrosa. 
2° Prémio Arthur Bispo do Rosário 

Associação Franco Rotelli 
Santos / SP 
Rua Martim Francisco, 225 - Encruzilliada 
CEP 11015-480 - Tel/Fax: (13) 3235-2324 

Associação Maluco Beleza 
São Vicente / SP 
Rua Padre Anciiieta, 211 - Centro 
CEP 11310-040 - Tel/Fax: (13) 3406-4733 

Associação Sem Grilo na Cuca 
Guarujá / SP 
Av. Adriano Dias dos Santos, 962 
Jardim Boa Esperança 
CEP 11435-000 - Tel/Fax: (13) 3386-7079 

Associação de 
Saúde Mental Diferente Cidadão 
Itanhaém / SP 
Rua Iberaba, 55 - Nova Itanhaém 
CEP 11740-000 - Tel/Fax: (13) 3427-6317 

Apolo: 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 
Subsede Santos 

Se você tivesse uma crise mental 
o n d e e c o m o 

você gostaria de ser tratado? 

18 D E M A I O 
DIA NAaONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL 
VOCÊ SABE QUE 
O Movimento antimanicomial é um movimento social 

..̂  que reúne usuários, familiares, profissionais, 
entidades e pessoas da comunidade. Este movimento 
critica as instituições asilares como por exemplo o 
hospital psiquiátrico que são instituições que 
segregam, excluem e cronificam as pessoas com 
transtornos mentais. O movimento propõe a 

; superação destas instituições e a sua substituição por 
uma rede de serviços públicos na comunidade e, 
também, se propõe a construir-inventar modos de se 
relacionar com a loucura, trocando a violência pela 
solidariedade e a exclusão pela possibilidade de 
convívio social. 
Existe no Brasil vários serviços de saúde, por 
exemplo, os NAPS, CAPS e também várias 
alternativas como Centros de Convivências, 
Moradias Assistidas, Cooperativas de Trabalho, 
Associações de Usuários/ familiares/ 
trabalhadores de Saúde Mental, ONG's, etc. 

VOCÊ SABE QUE 
Neste ano, a Organização Mundial de Saúde dedicou o 
Dia Mundial da Saúde à Saúde Mental e dessa forma 
em 2001 serão realizadas diversas atividades no 
mundo inteiro. Para esta campanha, a OMS propôs o 
desafio: "Saúde Mental: Cuidar sim. Excluir não". 
Este é de fato um grande desafio porque, 
infelizmente, a maioria dos serviços de saúde mental 
não realiza um cuidado humano que garante os 
direitos das pessoas, sem violência e exclusão. 

VOCÊ SABE QUE . - ^ 
Diversas experiências existentes no Brasil mostram 
que é possível cuidar das pessoas com sofrimento 
psíquico de uma forma humana, eficaz, com respeito 
aos direitos humanos e participação dos familiares e 
da comunidade. Entretanto, a maioria dos recursos do 
SUS ainda são gastos nos hospitais psiquiátricos e não 
nos novos serviços e alternativas. Esta situação 
precisa mudar, é necessário a criação de serviços no 
SUS para que todos que precisem possam ter 
atendimento. 

No dia 06 de abril de 2001 foi sancionada pelo 
Presidente da República, a Lei n° 10.216 que 
dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e 

: redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. 

Conheça esta Lei, discuta a transformação da 
assistência psiquiátrica. 

Cuidar em Liberdade J á !í 
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