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Arildo Mota Lopes é
reeleito presidente
da UNISOL BRASIL
A nova direção executiva da UNISOL
Brasil, que exercerá seu mandato até 2015,
foi eleita dia 23 de novembro, durante o
3º Congresso da instituição, realizado no
Cenforp, em São Bernardo. O evento também serviu para encerrar as atividades do
Seminário Nacional, anteriormente ocorrido. Com apenas uma chapa formada,
Arildo Mota Lopes acabou sendo reeleito
presidente da Central de Cooperativas por
unanimidade.
Durante os Três anos que Arildo
Lopes estará na frente da entidade, contará com auxílio extra, devido a criação
da vice-presidência, que será ocupada
por Luis Carlos Simion, coordenador

geral da Rede Terra. A secretaria geral
da instituição será assumida por Gilson
Gonçalves, até então tesoureiro, cargo
que será ocupado por Marcelo Rodrigues.
De acordo com Arildo Lopes, o
desafio que fica é consolidar os mais de
700 empreendimentos filiados à base da
UNISOL Brasil e avançar nos estados
pelo fato de existir empreendimentos que
não fazem parte de centrais de cooperação. “Fico feliz por contar com companheiros de todas as regiões do país para
fortalecer a UNISOL. Nestes três anos
avançamos na Lei Geral da Economia
Solidária, considerada grande conquista.
No entanto, precisamos prosseguir na

modernização da Lei Geral do Cooperativismo, de 1971”, destacou.
Com isso, Lopes deixou claro quanto
a lição que fica da democracia entre os
participantes e o avanço nas diretrizes
estratégicas.
Segundo fontes do site da UNISOL
Brasil, “entre os nomes que fazem parte

Arildo M Lopes
(à esquerda)
e Léo Pinho

do novo conselho da
UNISOL Brasil estão:
Teonílio Monteiro, o
Barba, como diretor
adjunto; Núbia Neves
dos Santos, diretora
executiva; Neli Souza
Silva Medeiros, diretora executiva; Cláudio
Domingos, secretário
de formação; Clóvis
Eduardo Aguiar da Silva, secretário de resíduos sólidos; Miriam
Pocebon, secretária dos
setoriais; Israel de Oliveira Santos, secretário da Agricultura Familiar; Maysa
Motta Gadelha, secretária de Inovação e
Tecnologia; Magda de Souza Almeida,
secretária de Políticas Afirmativas”.
Mario A. Moro
Marcelo Melinsky de Morais
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Encontro de Saúde Mental
ocorre em Cabo de Santo
Agostinho-PE
O Movimento Nacional da Luta
Antimanicomial (MNLA) esteve com
representantes participando do I Encontro Regional de Coordenadores
de Saúde Mental na Região Nordeste,
realizado nos dias 3 e 4 de setembro, no
Hotel Canarius´s, localizado na cidade
do Cabo de Santo Agostinho- PE. Com
o tema “A Construção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e Estratégias
de Sustentabilidade”, esta jornada teve
o objetivo de contribuir com a construção de estratégias de alinhamento e
organização do coletivo regional para
promover espaços de discussão e de
fortalecimento do avanço da reforma
psiquiátrica dentro da região.
Durante a abertura, o encontro
contou com a presença do secretário
de Saúde do Cabo de Santo Agostinho,
Luiz Henrique Campelo, da Secretária
Executiva da Coordenação Geral da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Paula
Sóter, e do Coordenador Nacional de
Saúde Mental do Ministério da Saúde,
Roberto Tykanori. Representando o

MNLA estiveram
presentes Mario
A. Moro (SP) e
Iracema Polidório (RJ). Na
oportunidade
foram apresentadas experiências de sucesso e
discutidas a atenção à saúde de
usuários de álcool e outras drogas com
criação de grupos de trabalhos para
elaboração de preposições.
Para o coordenador da IV Regional
do Piauí, Vinícius Oliveira, a presença
do Estado e do município representa
o desejo compartilhado da implementação da rede de atenção psicossocial
no Piauí. “O encontro possibilita a
remodelagem do modelo de redes de
saúde local, tendo atenção primária
em saúde como principal porta de
entrada do SUS. Essa reunião atende
a lógica do decreto 7508-2011, instrumento legal de regulamentação da lei
8080-90, e viabiliza a possibilidade de

discussão de um
sistema de saúde,
com dispositivos
capazes de garantir
integralidade das

a
ações”, afirma.
O coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Roberto
Tykanori, não deixou de reforçar sobre
a importância da troca de ideias. “È
importante discutir com participantes
de outros Estados formas de organizar
a rede de saúde mental e como enfrentar as dificuldades desse processo. Para
os nossos profissionais é de grande
valia estarem atualizados sobre o que
está sendo discutido de mais atual nas
práticas e políticas em saúde mental”,
destacou.
No final do evento, o vídeo do Hos-

Cabo de Santo Agostinho-PE
recebe 1° Encontro Regional Nordeste
de Coordenadores de SaúdeMental

pital Psiquiátrico Vera Cruz (Sorocaba)
foi apresentado, deixando todos chocados com cenas de retrocesso à Reforma
Psiquiatrica Brasileira, maus tratos e
falta de direitos Humanos. Uma Carta
de Manifesto foi elaborada por membros do Colegiado de Coordenadores
de Saúde Mental da Região Nordeste,
representantes do MNLA, do RENILA
e aprovada a seguir pelos presentes.
Vitória P. de Souza
Eduardo S. Ferreira
Mario A. Moro

