Por una libertad
Liberdade é o impulso da essência, que transborda em sinceridade
Liberdade é plantar e colher...
O alimento, o pensamento, o conhecimento...
Desconfio que o antônimo de medo seja a Liberdade
Liberdade é não ter asas e voar (...) liberdade é uma sinceridade essencial
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“Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta... que não há ninguém
que explique e ninguém que não entenda..." Nas palavras de Cecília Meireles, somos
convidados a nos sensibilizar com algo que, embora pareça tão distante do real,
permeia nossas vidas e nos alimenta nessa caminhada. E se você ganhasse mal e fosse
pra rua protestar por melhores salários e acabasse na cadeia ou com pimenta nos
olhos? E se você fosse negro e, ao sair de casa pra trabalhar, alguém te chamasse de
vagabundo pelas costas? E se você fosse gay e quisesse dar um beijo na boca do teu
amor no meio da Amaral Peixoto em plena luz do dia, você faria? E se você fosse
mulher e chegasse numa delegacia pra denunciar que foi espancada pelo
companheiro e o policial de plantão te perguntasse, ironicamente, o que você fez pra
merecer aquilo? E se fosse natal e teu filho, como todos os amigos da ecola, pedisse
um Nintendo Ultra Mega de presente e você não tivesse dinheiro pra comprar? E se te
perguntassem se VOCÊ É LIVRE, o que você responderia? Somente sentimos a
dimensão de ser livre quando somos, de algum modo, oprimidos. Quando nos são
retirados direitos (sejam eles o de ir, o de vir, de falar, de questionar, de ser, de
escolher), cala-se em nós a maior capacidade que temos: a de sermos humanos. No
mundo das abelhas, por exemplo, existe uma hierarquia natural e inalterável. A rainha
nasce e morre rainha, enquanto as operárias passam a vida na labuta da produção do
mel. As operárias não questionam esta condição. E a gente, o que faz? Para que não se
cale em nós a condição humana, a opressão precisa ser sentida coletivamente. Se
você se sente oprimido sozinho, pouco ou quase nada de seu incômodo será ouvido. A
liberdade requer o outro. Somente sentimos a dimensão de ser livre quando somos
todos, quando somos juntos. E somente nessa convivência é que praticamos a
liberdade. Seja quando nos sensibilizamos pela questão do outro, seja quando
pensamos juntos novos caminhos para determinada situação. É nessa troca que
começamos a entender as diferenças, não para tolerá-las, porque tolerar implica que
talvez sejamos melhores que o outro, mas para VIVER COM. Viver com as diferenças e
fazer delas não um motivo para diminuir o outro, mas para fortalecer a todos nós
perante as opressões que sofremos histórica e cotidianamente. O “inimigo” não é o
teu vizinho nem teu colega do trabalho. Ele é uma máquina invisível e constante que
vai comprimindo nossas utopias e nossa liberdade em nome dos interesses de quem
comanda essa engrenagem. Recuse-se a ser apenas uma peça nisso tudo. E
experimente ser quem você é, coletivamente.

Marchar pela liberdade? Qual liberdade?

A

sociedade que somos hoje é, em grande medida, resultado de uma infinda (porque histórica) marcha pela liberdade. O que somos hoje de verdadeiramente
humano e também de bárbaro tem muita relação com o modo como vivemos o sonho humano de liberdade. Mas, não se iluda! Liberdade é coisa rara, preciosa,
que não pode ser facilmente explicada e tampouco vivida. Um bom exercício para pensar de que maneira esse sonho humano está presente em sua vida, é perguntar se
você se acha livre e por que? Mas não se contente com as respostas mais comuns, rotineiras. Em se tratando de liberdade, seja exigente, intransigente. Não espere que
te digam o que é ser livre, liberdade não combina nem com receita nem com concessão, liberdade é conquista. Recuse, também, as ofertas de “liberdade” que são
vendidas nas prateleiras dos supermercados, nas farmácias, nos salões de “beleza”, nas páginas das revistas que espiam a vida das celebridades, na infinidade de
produtos “oferecidos” nos comerciais, na ficção das novelas, na maioria dos programas da TV. Questione se você se sente livre quando escolhe, faz ou cria algo que te
realiza como pessoa ou como mero consumidor? Pergunte se você se sente livre quando o que escolhe, faz ou cria assegura sua individualidade na convivência
responsável e respeitosa com o outro? Pergunte se o que você chama de liberdade é apenas uma sensação, uma etiqueta, um rótulo ou uma verdadeira relação
humana que inclui o diverso, o diferente? Pergunte se o que você chama de liberdade está apenas contido nas normas, nas regras (algumas que se tornaram Leis) e nos
comportamentos que representam as necessidades e interesses dos poucos que usufruem do poder (político, econômico)? Antes de responder que é livre quem age,
pensa e escolhe com base no que a maioria das pessoas afirma ser o certo, no que a Lei considera como justo, no que o Estado e as Instituições reconhecem como
liberdade, pergunte se os homens são tratados igualmente com justiça, se o que é considerado certo vale para todas as pessoas e, principalmente, se é possível ser
livre sozinho? A maioria das conquistas asseguradas no campo dos direitos é parte da luta humana pela liberdade, no entanto, a desigualdade, a pobreza, a violência e
as injustiças também confirmam que o sonho humano de liberdade ainda não pode se realizar. As desigualdades existentes entre homens e mulheres, brancos e
negros, homossexuais e heterossexuais, usuários de drogas lícitas e ilícitas, pobres e ricos, entre outras formas de desigualdade presentes em nossa realidade social,
atestam que a liberdade ainda não pode se afirmar como conquista da humanidade. Do mesmo modo, as formas falsificadas de “liberdade” que a sociedade de
consumo tenta nos vender não demoram em revelar, na maioria das vezes, seu caráter inútil, descartável e desumano, especialmente quando reconhecemos que
parte das coisas que consumimos estão envenenadas pelo agrotóxico, pelo trabalho escravo e infantil, pela força armada dos grandes proprietários rurais que matam,
impunemente, trabalhadores rurais e pela forma predatória de intervenção na natureza. É mesmo difícil falar de liberdade, qualquer simplificação corrompe seu
sentido, qualquer exemplo específico reduz a complexidade de seu significado. Talvez algo importante a se dizer sobre o sonho humano de liberdade e sobre a infinda
marcha da humanidade em sua busca é que trata-se mesmo de um esforço compartilhado, solidário e responsável, de encontrar respostas para as perguntas que
homens e mulheres se fazem para dar sentido verdadeiramente humano às suas vidas, às suas escolhas e ações.

IMPRENSA LIVRE EM RIO DAS OSTRAS!

O

controle da mídia no Brasil, não resta a menor dúvida, esta concentrada nas mãos de meia dúzia de famílias, as quais, mercê de seus intere$$e$ econômico$
faz o que quer. Dentro da máxima da "liberdade de imprensa", fabricam escândalos; promovem bandidos; falseiam com a verdade; dissimulam; mentem e
com todo cinismo peculiar, tentam reverter tendência eleitoral em cima da própria mediocridade. Como diz um adágio popular "não querem largar o osso'.
Em Rio das ostras esta realidade não é diferente. Aqui os poucos veículos de comunicação que atuam na cidade, têm algum 'vínculo' com grupos políticos, que
praticamente financiam essas 'empresas' para fazer campanha a favor do governo. Quando não é o governo quem banca é a oposição. Isto é um cenário de opressão
que precisa ser quebrado. Há anos trabalhando na imprensa (videográfica, impressa entre outras). Atuo nas ruas da cidade, onde tenho a oportunidade de conversar
diariamente com os munícipes, que exigem mais respeito dos meios de comunicação e do próprio governo, já há muito desmascarado pela 'massa' que julga
ignorante. Os tablóides que circulam hoje
na cidade são pastiches que ilustram
apenas o lado negro de uma política podre
Precisamos de uma imprensa livre!
feita a quatro paredes e que em nada
favorece o trabalhador, o servidor público, o
cidadão comum. Dar voz a quem não tem
espaço na grande mídia é o que faz o jornal
O Polifônico. Sabemos que em Rio das
Ostras há uma hegemonia política que
toma conta de nossa imprensa. Para termos
uma imprensa livre nesta cidade é
necessário primeiro termos jornalistas em
Rio das Ostras e os poucos que existem são
lotados na prefeitura. Não são jornalistas de
rua, fazem assessoria de imprensa
governamental, é totalmente diferente.
Uma coisa é estar na rua ouvindo o
morador, o cidadão, o contribuinte que
quer ver seu dinheiro pago em centenas de
impostos, aplicado em projetos na cidade
onde mora, onde investe seu dinheiro.
Outra é ter uma equipe velada de
'profissionais de imprensa' trancafiada em
uma secretaria, escrevendo apenas o que
interessa à situação, ao governo. Isso é
jornalismo? Essa imprensa que está aqui
interessa a quem? A você? Reflita sobre
isso. Imprensa Livre em Rio das
Ostras!hsfkdsfkjsdfkjsdfkdsfkjdfeiwouroiej
opolifonico.wordpress.com
kdjoijkjdoifeiofjioewjiojdkcfdoifjeoiwjoiejf.

A luta antimanicomial: uma expressão das lutas sociais por liberdade e justiça social
Tenho como objetivo neste texto, a ser socializado na marcha nacional da liberdade em Rio das Ostras, apresentar a luta antimanicomial - comemorada todo dia 18 de
maio em todo o país – como uma expressão das lutas reivindicatórias por liberdade e justiça social de segmentos sociais que são minorias e, por isso, desfrutam de
pouca visibilidade na sociedade, mídia local e nacional. Até o final de 1980 o tratamento dos portadores de transtornos mentais no Brasil era sinônimo de internação
em manicômios. Nesses manicômios os pacientes eram tratados de forma desumana, através de longas e penosas sessões de choque elétrico, altas doses de
sedativos e expostos a condições insalubres de enorme sujeira. Os manicômios significavam o isolamento, a reclusão eterna dos indivíduos com transtorno mental e a
sua consequente submissão a tratamentos brutais. Surge em 1978, no contexto da ditadura militar, o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM)
denunciando a brutalidade, a desumanidade e a perda de todos os direitos civis que o modelo manicomial acarretava (este modelo já se mostrava incapaz de
proporcionar saúde mental aos pacientes, sendo recorrente o agravamento dos quadros após a internação/reclusão nos manicômios). Em 1987 o MTSM amplia-se
num movimento que agrupa profissionais críticos da Saúde Mental, usuários, amigos, familiares e simpatizantes da bandeira central lançada pelo movimento: “POR
UMA SOCIEDADE SEM MANICÔMIOS”. Surge a partir deste momento o movimento chamado de Reforma Psiquiátrica Brasileira. A primeira vitória deste movimento
se expressa na Constituição de 1988 que prevê a desativação gradativa dos manicômios e a criação de um modelo de atendimento desinstitucionalizado (fora da
instituição). Isto é, o indivíduo portador de transtorno mental não será mais tratado através da reclusão em manicômios (institucionalização), mas sim em
comunidade, com serviços disponíveis na própria cidade, tendo como objetivo sua inclusão na sociedade, sua desinstitucionalização. O modelo esboçado na
Constituição ganha folego com a lei 10.216/02, que prevê a substituição dos manicômios por: a) Centros de Apoio Psicossocial (CAPS); b) Ambulatórios; c) Serviços de
Residências Terapêuticas; d) Leitos de atenção integral (Hospitais Gerais e Clínicas especializadas). De acordo com este modelo a internação é realizada apenas
quando se esgotam os recursos existentes na comunidade e na região (CAPS; Ambulatórios, etc.). Vale lembrar que, graças às vitórias alcançadas pelo movimento da
Reforma Psiquiátrica, as internações também não são mais eternas, pois o seu objetivo é reabilitar, tratar o paciente para que ele volte ao convívio comunitário.
Portanto, a luta antimanicomial é a luta contra o isolamento e a tortura do indivíduo portador de transtorno mental em manicômios.

Manifesto da Marcha da Liberdade

Convite à liberdade. Prisões, tiros, bombas, estilhaços, assassinatos. Por todo o país, protestos legítimos estão sendo reprimidos com ataques violentos da força
policial. Querem nos calar. Avenida Paulista, 21 de maio de 2011: Marcha da Maconha. A história se repete. A tropa de choque, sob os olhos do governo e da mídia,
avança sem piedade sobre manifestantes armados apenas com palavras e faixas. As imagens do massacre à liberdade de expressão, registradas por câmeras, corpos e
corações, ecoaram na rede e nas ruas com um impacto de mil bombas de efeito moral, causando indignação e despertando as pessoas de um estado anestésico. O que
governo algum poderia desejar estava acontecendo: o povo começou a se organizar. Desta vez, não baixaríamos a cabeça. Sete dias depois, defensores das mais
diversas causas, vítimas das mais diferentes injustiças, estavam de volta ao mesmo local para dar uma resposta à opressão. As ruas de São Paulo foram tomadas por 5
mil pessoas de todas as cores, crenças e bandeiras. Na Internet, uma multidão espalhava a mensagem como vírus pelas redes sociais. Naquele dia, o Brasil marchou
unido por um mesmo ideal. Nascia ali a Marcha da Liberdade. Não somos uma organização. Não somos um partido. Não somos virtuais. Somos REAIS. Uma rede feita
por gente de carne e osso. Organizados de forma horizontal, autônoma, livre. Temos poucas certezas. Muitos questionamentos. E uma crença: de que a Liberdade é
uma obra em eterna construção. Acreditamos que a liberdade de expressão seja a base de todas as outras: de credo, de assembléia, de posições políticas, de orientação
sexual, de ir e vir. De resistir. Nossa liberdade é contra a ordem enquanto a ordem for contra a liberdade. Convocamos: Todos aqueles que não se intimidam, e que
insistem em não se calar diante da violência. Contamos com as pernas e braços dos que se movimentam, com as vozes dos que não consentem. Ligas, correntes, grupos
de teatro, dança, coletivos, povos da floresta, grafiteiros, operários, hackers, feministas, bombeiros, maltrapilhos e afins. Associações de bairros, ONGs, partidos,
anarcos, blocos, bandos e bandas. Todos os que condenam a impunidade, que não suportam a violência policial repressiva, o conservadorismo e o autoritarismo do
judiciário e do Estado. Que reprime trabalhadores e intimida professores. Que definha o serviço público em benefício de interesses privados. Ciclistas, lutem pelo fim
do racismo. Negros, tragam uma bandeira de arco-íris. LGBTT, gritem pelas florestas. Ambientalistas, cantem. Artistas de rua, defendam o transporte público.
Pedestres, falem em nome dos animais. Vegetarianos, façam um churrasco diferenciado! Nossas reivindicações não têm hierarquia. Todas as
pautas se completam na perspectiva da luta por uma sociedade igualitária, por uma vida digna, de amor e respeito mútuos. Somos todos
pedestres, motoristas, cadeirantes, catadores, estudantes, trabalhadores. Somos todos idosos, índios, travestis. Somos todos nordestinos,
bolivianos, brasileiros, vira-latas. E somos livres. Você tem poder! Nossa maior arma é a conscientização. Faça um vídeo, divulgue nas suas
redes sociais, arme sua intervenção, converse em casa, no almoço do trabalho, no intervalo da escola. Compartilhe suas propostas nas
paredes, no seu blog, no seu mural. Reúna-se localmente, convoque seus amigos, erga suas bandeiras, vá às ruas. Estamos diante de um
momento histórico global. Pela primeira vez, temos chance real de conquistar a liberdade. O mundo está despertando. Levante-se do sofá e
vá à luta. Vamos juntos construir o mundo que queremos! Espalhe a rebelião. Princípios do movimento: - Liberdade de organização e
expressão; - Contra a repressão e a violência policial em qualquer âmbito da sociedade; - Contra o conservadorismo que pauta o judiciário e o
Estado. Reivindicação geral: - Regulamentação que proíba o uso de armamentos ; Reivindicação geral: - Regulamentação que proíba o uso de
armamentos pela polícia em manifestações sociais. Fonte: Site Oficial da Marcha da Liberdade

Liberdade, ética e responsabilidade para o serviço público - A liberdade de um pressupõe a liberdade do outro.
Imagine o processo que um trabalhador tem que cumprir prá entrar no serviço público. Estudar, aguardar o edital ser publicado, fazer a inscrição, a prova,
ser aprovado, classificado, ser chamado para tomar posse, cumprir todo um rito burocrático, passar nos exames médicos, assinar o termo de posse e só aí
começar a trabalhar e se considerar servidor público. Além, ainda é preciso cumprir três anos de estágio probatório para ser efetivado. Período em que,
em tese, terá de provar que sabe trabalhar bem e com responsabilidade. Porém, nesse estágio o servidor sofrerá todo tipo de ameaça e pressão
psicológica para ficar bem quietinho e fazer exatamente o que a chefia manda, mesmo que não seja o mais correto, o ético, o legal. Muitos sucumbem e
passam maus bocados nesse período. Agora imagine após todas essas etapas o servidor ser mandado (mal mandado) por alguém que não fez concurso
público e que não foi eleito pelo povo, os conhecidos cargos comissionados. Você trabalhar vivenciando várias coisas erradas ao seu redor, em um
ambiente de trabalho sem condições materiais e políticas para o cumprimento de suas funções, as quais, bem como o seu cargo, só existem por estrito
interesse público e para o funcionamento do Estado. Ter que fechar os olhos, se omitir, trabalhar de forma precária, ser impedido de realizar suas
atividades, ser deslocado ou esvaziado de função, colocado na geladeira, ameaçado em sua liberdade de expressão, associação, ter seus direitos
trabalhistas constantemente violados, política salarial indigna frente às suas responsabilidades, habilidades, à importância do seu trabalho. Lutar por
liberdade, também é lutar por um serviço público fortalecido, ético, que não seja manipulado para os interesses pessoais por gente que não merece estar
lá. Um serviço público sobre o qual a população e todos os trabalhadores exerçam um controle social efetivo. Democracia é atender a vontade coletiva e
para o bem comum. E só é possível combater as injustiças e opressões dentro e fora do serviço público com organização, união e luta.

Este jornal faz parte da mobilização para a Marcha da Liberdade de Rio das Ostras
Produção de texto coletiva, Diagramação: ImprensaBR Assessoria de Comunicação

Apoiam

Continuação do texto «A luta antimanicomial: uma expressão das lutas sociais por liberdade e justiça social»
Tenho certeza que a luta antimanicomial precisa de visibilidade da comunidade local, para que possamos reafirmar cotidianamente em nossas cidades É
a luta para que estes indivíduos vivam em sociedade, de forma livre e tenham, por direito, um tratamento humanizado, sem choques elétricos e
sofrimento. A luta antimanicomial fez florescer vida e alegria nos locais onde a estupidez levou à desolação; fez brotar amor e fraternidade onde a
ignorância trouxe a solidão; fez germinar sujeitos de direito onde a diferença era anomalia. que o portador de sofrimento mental não deve viver preso,
recluso, sua vida inteira, em hospitais psiquiátricos, castrados de toda e qualquer possibilidade de liberdade, de realizar escolha sobre seu cotidiano.
Desejo que todo dia 18 de maio e em todas as futuras edições da Marcha da Liberdade possamos comemorar o fim do modelo psiquiátrico manicomial e
reafirmar que os portadores de transtorno mental devem ser tratados em sua comunidade e não isolados em hospitais psiquiátricos. Por fim, devemos
bradar ainda hoje: “POR UMA SOCIEDADE SEM MANICÔMIOS, ONDE OS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS VIVAM E SEJAM TRATADOS EM SUA
CIDADE, BAIRRO OU ESTADO E POSSAM EXERCER PLENAMENTE SUA CAPACIDADE DE LIBERDADE”.
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