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"Janeiro Branco": uma campanha pela saúde mental,
o aniversário de Sampa e o MP

No dia de aniversário da cidade de São Paulo peço licença a você
(e)leitor(a) na República Federativa do Brasil em geral e paulistano(a) em particular
para tocar em um assunto delicado no dia a dia, ainda mais se este ou aquele
vizinho(a) não permite uma oportuna e adequada noite de sono... e te deixa
'bêbado(a)' de sono... 'tantan'...
A capacidade plena das nossas faculdades mentais é muito importante
no dia a dia em geral e por ocasião das próximas Eleições em particular. Entre outros
problemas de fato e de Direito este ou aquele(a) Psiquiatra pode eventualmente
escrever que votamos e elegemos um(a) Candidato(a) "Tantan"... como ocorre nos
Estados Unidos da América...
Para cuidarmos mais e melhor da nossa saúde mental em janeiro temos
a campanha "Janeiro Branco", cujo site oficial é:
www.janeirobranco.com.br
Dormir bem pode infelizmente não ser algo trivial nesta ou naquela

vizinhança, mas é fundamental para a saúde mental (com destaque para nossa
memória) e os membros do Ministério Público tem um papel relevante como citado
na seguinte Jurisprudência (RT 687:76):
"DIREITO DE VIZINHANÇA – Poluição sonora –
Casa noturna – Interesses difuso e coletivo
caracterizados – Ilegitimidade ativa 'ad causam' do
Ministério Público afastada – Sentença reformada –
Recurso provido – Inteligência e aplicação do art. 129,
III, da CF.
A regra do art. 129, III, da CF, impõe ao Ministério
Público o dever de atuação, outorgando-lhe
legitimidade ativa para promover a proteção do
interesse difuso, do interesse coletivo e demais
interesses apontados na norma, referentes ao patrimônio
público e social.
Ap. 162.628 -1/2 (reexame) – 6ª C. - j. 2.4.92 – rel.
Des. Melo Colombi."
Dormir bem faz parte da nossa saúde em geral e mental em particular.
Dormil mal faz parte dos nossos processos patológicos em geral e das
nossas doenças mentais em particular.
Cabe aos ilustres membros do Ministério Público atuar, não só em
janeiro, mas em todos os meses do ano.
Feliz aniversário Sampa!;-)
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