Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol
15 de janeiro de 2015



IV Curso de Multiplicadores em Saúde Mental e Economia Solidária: acontecerá entre os
dias 26 a 31 de janeiro de 2015, das 8:00 às 12:00 horas, na Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, e a finalidade é formar educadores sociais multiplicadores de
conhecimentos e tecnologias sociais junto aos projetos de geração de trabalho e renda de
São Paulo, na perspectiva da Economia Solidária, uma perspectiva teórica e prática
emergente e inovadora no campo da saúde mental e da reforma psiquiátrica brasileira. Para
mais
informações
e
inscrições
acesse:
http://saudeecosol.org/inscricoesivcursodemultiplicadoresemsaudementaleeconomias
olidaria2/



Bienal da UNE  01 à 06/02: Bob informou que vai acontecer a Bienal da UNE no Rio de
Janeiro e ele está vendo a possibilidade de realizar venda de produtos durante o evento. Ele
ficou de verificar se é possível conseguir transporte e hospedagem para quem se interessar
e vai mandar um email com as informações.



Regulamentação das Comunidades Terapêuticas: a Rede Estadual de Saúde e ECOSOL
– SP tomou posição a respeito da consulta pública aberta pelo Conselho Nacional de
Políticas sobre Drogas, através do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas
(OBID) (www.obid.senad.gov.br) e do Portal do Ministério da Justiça (www.justica.gov.br),
sobre a minuta de resolução que regulamenta as comunidades terapêuticas no âmbito do
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Questionamos o
descompromisso do Ministério da Justiça em cumprir as Resoluções da 14. Conferência
Nacional de Saúde e a 4. Conferência Nacional de Saúde Mental de não financiamento
público as Comunidades Terapêuticas. Rejeitando a estratégia de chamar uma “participação”
para fortalecer através de uma regulamentação as Comunidades Terapêuticas e
consequentemente ampliando seu financiamento. Dando as costas para o legitimo e
ampliado processo de participação que são as Conferências Nacionais, que já tem posição
acerca das CT´s. As Comunidades Terapêuticas, como instituições privadas, não
devem receber recursos públicos de nenhum orgão federal, estadual ou municipal.
Garantindo que os recursos públicos sejam destinados a construção e o
fortalecimento de uma Política de Alcool e outras Drogas Pública e Não Segregativa
com ampliação e fortalecimento dos equipamentos públicos da Rede SUS e SUAS.

1. Projeto “São Paulo – Oportunidade Solidária”

Foi apresentado o Projeto São Paulo – Oportunidade Solidária, que será realizado pela
Secretaria do Trabalho do município de São Paulo com a parceria da UNISOL, para
promover a economia solidária da cidade de São Paulo. A Rede de Saúde EcoSol foi
destacada como uma das Redes de Economia Solidária importantes da cidade, e o Projeto
quer incluir a Rede como beneficiária. O Projeto prevê Mobilização, Sensibilização,
Formação e Assessoria Técnica e a Rede poderá participar dessas ações.

Será divulgado o calendário de ações e também podemos demandar coisas para o Projeto
São Paulo – Oportunidade Solidária. O que não está previsto no projeto é estrutura física
(locação de espaço) e compra de equipamentos. Contudo, podemos demandar isso para a
Secretaria do Trabalho, mas temos que demonstrar a necessidade e reivindicar. As ações do

Projeto serão realizadas na cidade de São Paulo, mas empreendimentos de outras cidades
podem participar.
2. Projeto Redes  Etapa de Desenvolvimento de Produto, Branding e Marca, SPG, Portal
Virtual

A etapa de Desenvolvimento de Produto, Branding e Marca, SPG e Portal Virtual será
realizada pelo ganhador do edital 0122014, a associação Design Possível. Ainda no mês de
janeiro será assinado o contrato e fechado o plano de trabalho, e em fevereiro a etapa de
Desenvolvimento de Produto, Branding e Marca, e SPG já começarão.

Serão divulgados no site da Rede e por email o plano de trabalho, datas e qual será a forma
para participar dos cursos, formações, ações e etc.

Para participar dessas ações os empreendimentos / oficinas / grupos devem estar
cadastrados no Projeto Redes, através do preenchimento daqueles formulários do SIPES 
SENAES. Quem não tiver preenchido escreva para: redes.isadora@gmail.com
3. Projeto Redes  Etapa de Diagnóstico

A etapa de Diagnóstico do Projeto Redes já começou e o ganhador do edital 0072014, o
CEAPE da Escola de Enfermagem da USP, começará a fazer a seleção de equipe de
pesquisadores. Essa seleção é aberta e vamos divulgar no site da Rede para quem tiver
interesse em participar (vagas para Coordenador e Pesquisador).

Em fevereiro serão aplicados os questionários do Diagnósticos nos empreendimentos /
oficinas / grupos. As datas de visitas serão agendadas previamente.

Para participar do Diagnóstico os empreendimentos / oficinas / grupos devem estar
cadastrados no Projeto Redes, através do preenchimento daqueles formulários do SIPES 
SENAES. Quem não tiver preenchido escreva para: redes.isadora@gmail.com
4. Definição de Calendário de Feiras para 2015

Temos várias possibilidades de locais, e conseguiremos recursos para locação das barracas
e som para um certo número de feiras. Precisamos decidir quais feiras vamos realizar,
quando, periodicidade e onde. Possibilidades: Parque Mário Covas, Alameda das Flores,
Largo da Batata, Feiras regionais (das Redinhas).

Faremos uma “pesquisa” com um mapa das feiras possíveis, e cada empreendimento deve
preencher um formulário eletrônico para sabermos quantos empreendimentos querem e tem
disponibilidade de participar e em quais locais. Assim sabemos se tem gente suficiente para
cada feira ao longo do ano.

Parque Mário Covas: vamos manter a feira nesse espaço e precisamos pedir o oficío com as
datas com urgência. Decidimos que: serão 10 feiras em 2015 (a partir de março); aos
sábados; sempre no segundo sábado do mês (se tiver feriado emendado fazemos no
primeiro sábado do mês).

Alameda das Flores e Largo da Batata: vamos decidir em fevereiro, com preferência para ser
em dia de semana (sexta é mais interessante).

Redinha Sul: pelos recursos do Projeto Redes teria a possibilidade de fazer até 4 feiras com
30 barracas. Eles devem se organizar (Comissão Organizadora) para fazer as feiras.

Campinas e outras Redinhas e regiões: devem se reunir e trazer na reunião de fevereiro se
vão querer feiras, quando, quantidade de barracas e onde.
5. Encaminhamento para eleição da Executiva (nas Redinhas)

As Redinhas ou Fóruns regionais devem eleger os membros para a Executiva: 2 titulares
(um técnico e um trabalhadorusuário) e 2 suplentes, (um técnico e um trabalhadorusuário).
Eles devem ter a disponibilidade de ir em 2 reuniões no mês: a reunião da Rede e a reunião
da Executiva.

Isso deve ser decidido até a reunião de fevereiro da Rede, que será em 19/02.

Decidimos que as reuniões da Executiva serão na primeira semana do mês, das 10h às
12h na quarta (29 votos) [quinta teve 11 votos, sexta teve 3 votos]. Será em algum local
perto do metrô e com acesso à internet, vamos divulgar o local na próxima reunião.

6. CADSOL e Cirandas.net

Carlos apresentou o CADSOL, que é um cadastro de empreendimentos e iniciativas de
economia solidária no Brasil. A importância desse cadastro é não só de mapear os
empreendimentos existentes, mas também de exigir dos governos locais políticas públicas
para economia solidária, já regulamentado por lei.

O Projeto Redes possui como tarefa fazer o cadastro dos empreendimentos da Rede no
CADSOL, e como todos concordaram, isso começará a ser feito a partir de fevereiro pelo
Instituto Integra.
7. Fundo

A comissão do Fundo solicitou que os empreendimentos e pessoas que pegaram produtos
do Fundo para vender dêem um retorno sobre as vendas e repassem o valor que já foi
arrecadado. Para qualquer dúvida entre em contato: saudeecosol@gmail.com
8. Próxima Reunião

Será dia 19/02, quintafeira, às 9h no auditório do CRP  Conselho Regional de Psicologia,
Rua Arruda Alvim, 89, metrô Clínicas.

