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DECLARAÇÃO

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, com sede à Av. Paranjana, 1700Itaperi, CEP: 60740-000, Fortaleza/Ceará-Brasil, neste ato representada pela
Pró-Reitora de Extensão, Professora Dra. Lúcia Helena Fonsêca Grangeiro,
declara que acompanha o trabalho realizado pelo Movimento de Saúde
Mental Comunitária do Bom Jardim – MSMC, que tem como missão acolher
o ser humano, respeitando suas dimensões bio-psico-sócio-espiritual (corpomente- espiritualidade), promovendo o desenvolvimento dos seus potenciais,
através do resgate dos valores humanos e culturais, no sentido de favorecer a
qualidade das relações pessoais, interpessoais e comunitária para a promoção
do dom da vida, utilizando a Abordagem Sistêmica Comunitária.
O MSMC desenvolve atividades de terapia comunitária, massoterapia, reiki,
horta comunitária, farmácia viva, permacultura, oficinas de música, artes
plásticas, artesanais, grupos de autoestima, qualificação profissional, inclusão
digital, dentre outras.
A Abordagem Sistêmica Comunitária possibilita o fortalecimento da base
familiar e comunitária, com serviços pautados pela ética da solidariedade, o
respeito à alteridade, a promoção dos Direitos Humanos, bem como por ações
de inclusão socioeconômica e cultural, estabelecendo novos fluxos e
articulações interinstitucionais e intersetoriais, inserindo a rede pública de
ações e serviços de forma a difundir as inovações propiciadas por esta
experiência.
Vali ressaltar que, atendendo à solicitação da Christoffel-Blindenmission
Deutschland, foi realizado um curso de Abordagem Sistêmica Comunitária
em parceria, na cidade de La Paz, em novembro de 2012, através de acordo
de cooperação institucional firmado entre a UNIVERSIDADE SALESIANA DE
BOLÍVIA, o MSMC e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ- UECE,
tendo como docentes, o psiquiatra, Dr. Ottorino Bonvini e a terapêuta
comunitária, acadêmica de Psicologia, Natália Martins, ambos do Movimento
de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim. Evento semelhante deverá ser
realizado no ano de 2013.
Fortaleza, 13 de novembro de 2013.
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