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Cenforp realiza encontro do
Mercosul sobre cooperativas sociais
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Mesa de abertura do VII Seminário de Saúde Mental e Trabalho do ABC

VII Seminário de Saúde Mental
e Trabalho ocorre no ABC
O Teatro Municipal de Santo André recebeu, no dia 25
de outubro, o 7º seminário do
Centro de Referência da Saúde
do Trabalhador (CEREST), com
intuito de promover reflexões e
ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de
vida do trabalhador por meio de
prevenção e vigilância.
O tema do evento foi “Sofrimento Mental e Trabalho”, que
contou com a participação de
vários representantes do Consórcio do Grande ABCDMRR,
além de trabalhadores de Saúde
e outras áreas.
Cabe aos CERESTs regionais
capacitar a rede de saúde, apoiar
as investigações de maior complexidade, assessorar a realização de convênios de cooperação
técnica, subsidiar a formulação
de políticas públicas e apoiar a
estruturação de assistência de
alta e média complexidade para

atender aos acidentes de trabalho e
agravos contidos na lista de doenças relacionadas ao trabalho, bem
como os agravos relacionados a
notificação compulsória citados na
Portaria GM/MS Nº104, de 25 de
janeiro de 2011.
Marcos Vinicius representando
Roberto Tykanori Kyoshita, coordenador de Saúde Mental Álcool
e Outras Drogas, em entrevista ao
Jornal Vozes, ressaltou que Saúde
do Trabalhador diz respeito a toda
sociedade brasileira, pois a maior
parte das pessoas que trabalha é
passivel de sofrer um efeito do trabalho na sua saúde, sendo que os
que não trabalham também sofrem.
“No tocante á Saúde Mental,
Marcos Vinicius prossegue e salienta que o tema “é uma reflexão
muito importante, pois de alguma
forma são os usuários da Saúde
Mental é quem denunciam, com
a própria existência, que o mundo do trabalho necessita ser mais

amigável”, e que o “trabalho faz
bem as pessoas, e também faz
mal, por isso o trabalho tem que
ser respeitoso e que remunere
bem, este é um tema que faz
um link com os temas sociais de
todo Pais, e todo mundo precisa
trabalhar, e é através do trabalho
que você tem a sua riqueza, suas
possibilidades de comprar as tuas
coisas, satisfação e felicidade”.
Já o psicólogo Arlindo Lourenço, membro do Conselho
Penitenciário do Estado de São
Paulo, diz que os trabalhadores
presentes em um encontro como
este, “podem a partir dali ampliar
as discussões, em seus respectivos
locais de trabalho, a seus colegas
trabalhadores, gestores e público
atendido, sendo de relevância
fundamental estas questões da
saúde do trabalhador”, conclui.
Marcelo Melinsky de Morais
Marcio R.Lima

A realização do I Encontro
do Mercosul sobre Cooperativas
Sociais com programação para o
dia 21 de novembro, no Cenforpe
Ruth Cardoso, localizado na rua
Dom Jaime Barros Camara, 201,
Planalto, São Bernardo- SP., será
promovido pela Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul (RECM), em parceria com os
Seminários Nacional da UNISOL
Brasil 2012. O evento, liderado por
gestores públicos, assessores técnicos, empreendimentos econômicos
solidários e cooperativas sócias
junto aos representantes da Mercosul, deu um passo decisivo para
visibilidade e colocar na agenda
da RECM o tema Cooperativismo
Social.
Segundo Leonardo Pinho, da
comissão organizadora; “em primeiro lugar, a importância do
evento foi de nivelar conceitos
sobre cooperativismo social. Em
segundo seria que devido no Brasil
as cooperativas serem para pessoas
em vulnerabilidade social, vemos
as diferenças do cooperativismo no
Mercosul. Em terceiro, a criação
do programa de cooperativismo
social no Mercosul. Em quarto, as
discussões da políticas emancipatórias”, destacou.
Entre os pontos debatidos no
evento, Valmor Schiochet – secretaria Nacional de ECOSOL
–TEM e Milena da Coordenação
Nacional de Saúde Mental Álcool
e outras Drogas apresentaram o
processo de construção do cooperativismo social brasileiro. Tomando como marco Lei n° 9.867, de 10
de novembro de 1999. Destacando
que o cooperativismo social atenda
as pessoas: deficientes físicos e
sensoriais, deficientes psíquicos e
mentais, dependentes de acompanhamento psiquiátrico, egressos de
hospitais psiquiátricos, dependentes químicos, egressos de prisões,
condenados a penas alternativas à
detenção, adolescentes em idade
adequada ao trabalho e situação
familiar difícil do ponto de vis-

Sergio Reyes
Lavega, advogado
do Uruguai

Mesa de Abertura do
Seminário Nacional
UNISOL Brasil

ta econômico, social
ou afetivo. Apontaram
que a atual legislação
tem diversas deficiências, como a conceitos,
e a sua não regulamentação. O que de fato faz com que a
mesma não seja instrumento eficaz
para o registro legal das cooperativas sociais brasileiras.
Durante as apresentações, Milena falou dos eventos, seminários,
reuniões e as Conferências que
deliberaram sobre a necessidade
de construção do Programa Nacional de Apoio ao Cooperativismo
Social (PRONACOOP-SOCIAL)
destacando a I Conferência Temática de Cooperativismo Social, que
reuniu os diversos segmentos que
compõem a base social desse segmento do cooperativismo. Valmor
apresentou vários desafios e convencimentos com os Ministérios
envolvidos “O PRONACOOP-SOCIAL, atualmente, já passou
pela etapa de assinatura dos ministérios e esta na Casa Civil, para
últimos ajustes e ser encaminhada
a presidente da República”, falou.
Sergio Reyes e Carlos Peralta
do Uruguai apontaram que a nova
Apresentadores do
PROCOOPSUR)
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legislação do cooperativismo se
consolidou como parte de uma
ofensiva dos trabalhadores diante
da crise que assolou o país, pós
período neoliberal, que gerou altos
índices de desemprego no país.
Em entrevista ao jornal VOZES,
Sergio Reyes Lavega , advogado do
Uruguai, frisou: “Para nós é muito
importante intercambiar Cooperativas do Brasil e do Uruguai, Especialmente as cooperativas sociais,
que atendem a população mais
vulnerável. Exclusivamente aqueles excluídos que hoje encontram
grande dificuldades de acesso ao
mercado de trabalho. No Uruguai
a lei de cooperativa social já existe
há 6 anos, permitindo grupos com
até 5 pessoas para desenvolver atividades diversas voltadas a cuidados como construção, carpintaria,
espaços verdes de parques, praias.
Ajudando a dignificar pessoas, reencontrando espaço na sociedade
e fazendo valer seus direitos, pois
cooperativas sociais são também
empresas econômicas por isso devemos cuidar bem delas”, afirmou.
No final do I Encontro, Leonardo Pinho sistematizou os quatros
encaminhamentos surgidos das
mesas:
- REC :Pautar em seu próximo
evento, dia 5 de dezembro, o nivelamento conceitual sobre o que é
cooperativismo social em cada país
do bloco e dar visibilidade ao tema;
- UNISOL Brasil: que a nova
diretoria eleita no III Congresso
da UNISOL Brasil priorize em sua
agenda a construção de um novo
PL (ou adequação do existente)
do cooperativismo social, ampliando a composição do mesmo,
colocando de forma geral todos os
segmentos que promovem a Inclusão Social pelo Trabalho;
- Aprovação e Acompanhamento do PRONACOOP – Social: que
seja assinado o Decreto de criação
do PRONACOOP – Social e que
seja criado um grupo de trabalho
permanente de composição entre
governo e sociedade civil;
- Pós aprovação PRONACOOP
-Social: estruturação do conjunto
de iniciativas e políticas públicas
interministerial de financiamento,
apoio e formação ao cooperativismo social e criação de uma nova
legislação mais adequada sendo
instrumento efetivo de formalização dos empreendimentos.
Mario A. Moro /
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