
Caravana para o
Encontro de Bauru

30 anos de luta
por uma sociedade
sem manicômios

Nos dias 8 e 9 de dezembro 
acontecerá o “Encontro de Bauru: 
30 anos de luta por uma 
sociedade sem manicômios”, na 
Universidade Sagrado Coração, 
em Bauru-SP. Diversas 
instituições, Conselhos Regionais e 
Federal de Psicologia, 
movimentos organizados, usuários 
e trabalhadores da saúde mental 
de diferentes regiões do Brasil 
estarão articulados para demarcar 

e reafirmar os princípios 
democráticos e das políticas 
públicas antimanicomiais.

 
Faça sua inscrição no link e 

garanta sua participação nesse 
evento histórico da Luta 
Antimanicomial. Lembrando que 
não haverá custos de inscrição, 
mas as vagas são limitadas. Para 
se inscrever, acesse: 
http://bit.ly/IncrBauru

Confira a programação

08/12
Manhã 
      Abertura do Encontro de Bauru (USC)

Tarde 
      Rodas de conversa
      Caravana de Direitos Humanos
      (Defensoria Pública)

Noite
      Ato público na cidade (Praça Rui Barbosa)

Todos os dias
Feira de Economia Solidária
Prêmio Arthur Bispo
Carta de Bauru

O EVENTO

DATA: 8 E 9 DE DEZEMBRO
CIDADE: BAURU -SP

LOCAIS:

RODAS DE CONVERSAS: USC (UNIVERSIDADE DO 
SAGRADO CORAÇÃO)
PROGRAMAÇÃO CULTURAL: PARQUE VITÓRIA RÉGIA
ATO PÚBLICO: PRAÇA RUI BARBOSA

CARAVANA

SAÍDA DE FLORIANÓPOLIS:
      7 DE DEZEMBRO - HORÁRIO A DEFINIR
      SEDE DO CRP-SC

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:
      9 DE DEZEMBRO - HORÁRIO A DEFINIR
      LOCAL A DEFINIR

Apoio Carta de Bauru
antimanicomialsp.wordpress. 
com/cartas-da-luta-antimanico-
mial/carta-de-bauru/

Petição Pública
http://www.peticaopublica. 
com.br/pview.aspx?pi=BR98113

Sexta-feira

09/12
Manhã 
    Rodas de conversa (USC)

Tarde 
    Plenária final

Noite
    Programação cultural: Parque Vitória Régia

Sábado

O CRP-12 está organizando uma 
CARAVANA para o encontro de Bauru e 
convida estudantes, usuárias(os) e 
profissionais a participarem deste ato por 
uma sociedade sem manicômios. 

 
A caravana contará com 42 lugares 

(vagas limitadas com inscrição no site do 
CRP-12 – www.crpsc.org.br);

 
O CRP-12 arcará, somente, com o 

custo do ônibus (despesas com 
alimentação, alojamento serão de 
responsabilidade dos participantes ou dos 
organizadores do encontro).

 
Caso o número de inscritos ultrapasse o 

número de vagas, a preferência da vaga 
será distribuída:

 
a) Para aquelas(es) que atuam na 

saúde mental;
b) Aquelas(es) com trajetória de 

militância na saúde mental;
c) Coordenadores das associações 

ou dos serviços.
 
Findadas as inscrições, o CRP-12 

divulgará no site do Conselho a lista das 
vagas ocupadas e o cadastro reserva.


