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u geração de renda

Feiras de Saúde
Mental e ECOSOL

Feiras apoiam
os projetos
envolvendo
economia
solidária e a
saúde mental

Uma das melhores maneiras
encontradas pela saúde mental em
São Paulo para apontar a necessidade
de ocorrer uma política de apoio aos
projetos de trabalho envolvendo Economia Solidária e Saúde Mental tem
sido através da realização das Feiras de
Saúde Mental e ECOSOL.
Em entrevista ao VOZES, Leonardo Penafiel Pinho, ex-coordenador
de Economia Solidária de Campinas,
secretário Parlamentar da Câmara Federal dos Deputados, e assessor técnico
no Projeto da Rede de Saúde Mental e
ECOSOL, fala dos benefício, que elas
tem ocorrido, objetivo, além dos acontecimentos marcantes durante a IV e V
Feira de saúde mental e ECOSOL.

elas ocorrem, e quantas barracas em
média chegam ter?
Leonardo – As feiras ocorrem de
duas a três vezes por ano. A IV Feira
teve como seu grande eixo a construção
de uma cooperativa social (guardachuva) que possa representar o conjunto
dos projetos de trabalho organizados na
Rede Na IV Feira tivemos 48 inscrições
de 16 cidades do estado de SP totalizando 52 barracas.Mostrando assim potencial criativo e produtivo dos projetos de
trabalho que incluem usuários de saúde
Mental Na V também foi essa a média
de inscrições.

VOZES – Diga o objetivo que as
feiras ocorrem e beneficio que trazem
ao usuário da saúde mental?
Leonardo – O objetivo das feiras
é dar visibilidade para os projetos de
trabalho e apontar que é necessário
uma política pública de apoio e fomento
para dar sustentabilidade aos mesmos.
Além disso, a questão de ser um espaço
de comercialização. Sendo assim, os
benefícios para os usuários são: ampliação de sociabilidade, interação e troca
de conhecimentos entre os projetos de
trabalho, formação e informação e comercialização de seus produtos.

VOZES - Que tipos de apoio as
Feiras tem conseguindo para sua realização?
Leonardo- Dois parceiros são permanentes e fundamentais para tudo
que fizemos – o Conselho Regional de
Psicologia e a Escola de Enfermagem
da USP. Na IV e V Feira tivemos contado também com apoio do Instituto
Marista de Solidariedade, Associação
Vida em Ação, Instituto Integra (Núcleo Estadual de Assessoria Técnica
em ECOSOL), UNISOL Brasil e para
nossa felicidade aprovamos um dital de
apoio a nossa Feira no Ministério do
Trabalho e Emprego. Além é claro da
cobertura realizada pelo Jornal Vozes e
pelo Instituto Voz. Muito obrigado.

VOZES - Quantas vezes no ano

VOZES - Além dos produtos das

barracas, o que mais chega ser apresentado durante as Feiras?
Leonardo – Em Todas realizadas
contamos com diversas apresentações
culturais.
VOZES - De que forma ocorrem
à comercialização e pagamento dos
produtos nas feiras?
Leonardo – Na Feira utilizamos a
Moeda Social Qualquer nome escolhido num processo democrático entre
toda a Rede. Mostrando que Qualquer
pessoa tem valor e é criativo e produtivo. A Moeda vale 1 Qualquer é 1 Real.
Assim, o acerto se realiza no final da
Feira fazendo o Câmbio.
VOZES - O projeto da feira de
saúde mental e ECOSOL, já recebeu
premiação pelo desempenho?
Leonardo – Sim, recebemos o
reconhecimento como Feira de ECOSOL pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e também um de nossos
empreendimentos a Casa do Saci recebeu o reconhecimento de ser um dos
150 primeiros a ser reconhecido pelo
Sistema Nacional de Comércio Justo
e Solidário (decreto recém aprovado

em dezembro de 2010 pelo Presidente
Lula).
VOZES - Cite algum acontecimento marcante em nas ultimas Feiras
de Saúde Mental e ECOSOL
Leonardo – Na IV Feira um acontecimento importante foi a entrega
da proposta de modelo de Estatuto
da Cooperativa Social entregue pelo
NEATES – SP (Núcleo Estadula de
Assessoria Técnica em ECOSOL –
Instituto Integra) a Rede. Como também, a aprovação de um Edital que
não seja vinculado ao Ministério da
Saúde e sim do Trabalho e Emprego.
Para nós isso foi um grande reconhecimento do trabalho da Rede .Na V
Feira realizada 21 de maio deste ano
com eixo central na Defesa do SUS;
Por uma nova lei de Cooperativismo
Social; e a necessidade de aprofundar
a Intersetorialidade como apontou a
IV- Conferência Nacional de Saúde
Mental Intersetorial, alem do destaque
dos 24 anos do Movimento da Luta
Antimanicomial (www.saudeecosol.
wordpress.com)
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