Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol
16 de abril de 2015

1) Informes
a) Apresentação de novos integrantes da Rede: 
as pessoas que estavam na
reunião pela primeira vez se apresentaram e buscarão mais informações sobre a Rede
no final da reunião.
b) Projeto Redes  Desenvolvimento de Produto e Selo Social: 
etapa de
Desenvolvimento de Produto foi concluída em Campinas e Botucatu, a próxima região
será em Rio Claro.
Etapa de formação em Comércio Justo e Sistema Participativo de Garantia foi
concluída na cidade de São Paulo para todas as regiões (zona norte, sul, leste, oeste,
centro, sudetes) e Rio Claro. As próximas formações agendadas são para outras
regiões,
mas
quem
tiver
interesse
pode
entrar
em
contato:
projetoredes@designpossivel.org
 23 e 24/04/14:
Região do ABC, das 9h às 16h, Anfiteatro de Santo Andre,Praça IV
Centenario, s/ número, Santo André.
 25/05 e 09/06/14: 
Região Guarulhos, das 9h ás 16h, Teatro Adamastor, Av. Monteiro
Lobato, 734, Guarulhos.
 Datas e locais à confirmar: Campinas e Botucatu.
c) Setorial de Cooperativismo Social (SDTE  Prefeitura de São Paulo  UNISOL
Brasil): dia 2/4 aconteceu o Setorial de Cooperativismo Social que faz parte do Projeto
Economia Popular e Solidária como Estratégia de Desenvolvimento. Diversos
empreendimentos membros da Rede participaram e deram o informe:
 Dividir em setoriais focaliza nas particularidades do Cooperativismo Social, mas não
necessariamente discute as questões que são de todos, então por isso é importante
estar nos dois espaços (setorial de cooperativismo social e outros setoriais como
artesanato, costura, segurança alimentar, economia criativa, etc).
 Reunião das Comissões do Setorial do Cooperativismo Social para pensar as
licitações e o desenvolvimento do Setorial será dia 17/04/2015 às 9h30 na Galeria
Olido 4º andar.
PRÓXIMOS SETORIAIS: 
sempre na Galeria Olido, Avenida São João, 473, 4o. andar.

 Setorial de Cooperativismo Social: 22/04 às 9h30
 Setorial de Artesanato: 28/04 às 9h30
 Setorial de Segurança Alimentar: 28/04 às 9h30
 Setorial de Economia Criativa: 28/04 às 14h
 Setorial de Costura, Eco Turismo e Reciclagem: datas à confirmar. Informações:
https://www.facebook.com/unisolsp?fref=ts
d) Prêmio BNDES de Boas Práticas de Economia Solidária: Isadora está fazendo a
inscrição da Rede e pede que todos assinem os formulários que ela enviou. Quem não
entregou ou não mandou ainda escreva para: 
redes.isadora@gmail.com
e) Missão da Itália: na semana de 11 à 15 de Maio receberemos uma comitiva italiana
de cooperativas sociais, que participarão de evento organizado pela UNISOL São
Paulo e pela SDTE  Prefeitura de São Paulo. Eles farão visitas em alguns
empreendimentos da Rede e também vai acontecer um seminário. O calendário de
atividades será divulgado em breve.
f) Reunião da Frente Estadual Antimanicomial sobre o 18 de Maio: 
próxima
reunião será dia 25/04/15 às 14h no Sindicato dos Psicólogos, Rua Aimbere, 2053,
Metrô Vila Madalena. Empreendimentos que tiverem interesse podem produzir
materiais para a Frente, como camisetas (interessados entrar em contato com a
Evelyn: 
evysayeg@gmail.com
g) 
PRONACOOP Social: 
essa semana está acontecendo mais uma reunião do
comitê do PRONACOOP Social em Brasília. Membros da Rede estão participando e
devem trazer novos informes na próxima reunião.

2) Informes das Redinhas e datas de reuniões:
 Redinha ABCDMRR
: Na primeira reunião abordaram processos de comercialização
da Rede e a próxima reunião será dia 30/04 (toda quarta quinta do mês) às 13h30 no
NUPE (Rua Salvador de Sá, 210, sobreloja, Santo André) e terá formação 23 e 24 de
Abril do Projeto Redes. Pessoas de
referência

:
Louise, Albano e Ellen.
 Redinha Leste
: estão se articulando para a feira mensal em Guaianazes, e estão
articulando um espaço de comercialização em uma avenida na ZL. Acontece em
Itaquera no Cecco Raul Seixas toda última terça do mês. Próxima reunião: 28/4, às 9h,
Rua Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera.
 Redinha Oeste
: estão discutindo os espaços da Praça Benedito Calixto e da Casa
do Butantã. A reunião da Redinha acontece toda quarta quintafeira do mês. A próxima
será dia 23/4, às 14h30 no CAPS Butantã, 
Rua Oscar Pinheiro Coelho 287. Quem tiver
interesse pode entrar em contato:
redinha_oeste_sm_ecosol@googlegroups.com


 Redinha Norte
: estão discutindo o espaço no Mercado do Tucuruvi, para venda de
artesanato e para cozinha industrial. Próxima reunião será no dia 20/05 às 9h30 no
CAPS Santana, Rua Leôncio de Magalhães, 226. Pessoas de referência: Moema ou
Magal
 Redinha Sudeste
: estão discutindo a possibilidade de fazer formações locais,
iniciaram uma conversa sobre produção e comercialização. Reúnemse na primeira
segunda do mês, em cada Cecco. Próxima reunião será no dia 04/05 às 9h30 no
Cecco Nóbrega, 
Rua Irmão Nicolau da Fonseca, 33, Artur Alvim. Pessoa de referência:
Sueli (
ceccomooca@gmail.com
)
 Redinha 
Sul
: criaram um fundo da Redinha Sul, um projeto no Sesc Santo Amaro
para promover a Ecosol, e estão organizando a Feira da Redinha Sul, que será dia
08/05 na Praça Floriano Peixoto. Próxima reunião será no dia 27/04 às 9h no ETSUS,
Rua Olivia Guedes Penteado, 267, Socorro.
 Redinha 
Centro
: estão organizando a Feira interna (lojinha itinerante), última foi na
segunda no Complexo de Saúde Sé, e anteriormente no Complexo Prates. As
reuniões acontecem de sextafeira, próxima será dia 24/04, às 14h no CAPS Adulto
Sé, Rua Frederico Alvarenga, 259  4o andar.
 Fórum Gera Renda  
Campinas
: estão organizando a Feira do Dias das Mães e da
Luta Antimanicomial, que sera dia 8/5, no Paço Municipal. As reuniões são toda
primeira quintafeira do mês organizadas. Próxima reunião será dia 7/5, das 8h30 
12h, em local à confirmar.

Redinha Rio Claro e Região
: estão fazendo as formações de Comércio Justo e de
Desenvolvimento de Produto, do Projeto Redes. Estão tentando organizar uma feira
em junho no dia do aniversário da cidade de Rio Claro. As reuniões são toda segunda
segundafeira do mês, e a próxima será dia 11/5, das 9h30 às 11h30, no NAM  Núcleo
Administrativo Municipal  Rua 06, 3265  Alto de Santana, Rio Claro.
Sugestão
: Rede vai criar link no site para as reuniões das Redinhas, importante para
acessar essas reuniões.

3) Avaliação da Feira de 11/04


Os empreendimentos venderam R$6666,35 no total e o Fundo Rotativo
Solidário da Rede arrecadou R$666,63.

Avaliação e sugestões de encaminhamento:



Investir na divulgação da Feira, colocar uma apresentação cultural na frente do
parque Mario Covas.
Ramona faltou e isso prejudicou o desenvolvimento da Feira, Raílson não pode
ir para cumprir a agenda do NUTRARTE em outro espaço.















A rádio teve problemas com as mesas e a energia, Zé Maria mandou uma
devolutiva por email sobre o papel dele na Feira (contrato de operador de som
e cuidar do som, não estava previsto uma segunda mesa para a rádio).
A caixa de luz está sendo confeccionada e isso vai resolver nossas questões
de energia.
Melhorar nosso Banner, dizendo na placa de entrada que existe a feira de
artesanato e de alimentação (2 banners com o letreiro: Feira de Artesanato e
Alimentação da Rede Estadual de Saúde Mental e Ecosol).
Os artistas que se apresentam precisam ter um mínimo de ganho para
participar.
Divulgar a Feira no Jornal do Metro.
Panfletar sobre a Feira na frente do Parque, no dia para aumentar a circulação
de pessoas. Os panfletos deveriam ser impressos via Projeto Redes, mas
existe a dificuldade em encontrar uma gráfica pela licitação. Estão
encaminhando a cotação de preços direta, pois o edital já deu “deserto” duas
vezes.
Divulgação para chamar a atenção na frente do Parque: Balão e palhaços para
explicar o que é a feira e chamar público.
Responsabilização de todos os projetos sobre tudo que envolve a organização
da Feira, responsabilidade com as barracas, com o parque e limpeza (foi citado
do caso do Bar Saci que acabou deixando argila nas mesas e árvores. Eles
pediram desculpas, mas lembramos que todas as atividades e todas as
pessoas são responsáveis por deixar o parque arrumado e limpo, como
encontramos).
Buscar Assessoria de Imprensa para divulgar a Feira em grandes canais de
comunicação.

4) Feiras de Comercialização
a) Alameda das Flores
: a Pesquisa sobre Feiras ficou aberta mais algumas
semanas, mas é difícil que todos os empreendimentos respondam a pesquisa.
Então decidimos fazer uma “feirapiloto” na Alameda das Flores, para ver se
terá adesão dos empreendimentos ou não. Precisamos reservar o espaço com
a Subprefeitura da Sé, então tiramos propostas de datas em junho ou julho: 25
ou 26 de Junho e 23 ou 24 de Julho. A forma de inscrição será como todas as
outras feiras da Rede.
b) Largo da Batata: empreendimentos da Redinha Oeste participaram da Feira
da Rede Feminista, que foi dia 11/4 também. Não sabemos se terão próximas
feiras e nem como funciona organização, mas a Rede pediu para a Redinha
Oeste entrar em contato com a organização.
c) Feira da PUC: os empreendimentos interessados em participar da Feira
devem preencher a tabela dos empreendimento, podem falar com a Evelyn ou
André: 
evysayeg@gmail.com
, 
pimentademelo@hotmail.com . Proposta de
fazer panfletos explicando o que seria a REDE. Começar as feiras em Maio, e

promover também espaços para workshops e oficinas. Estágios também
podem contribuir com a comercialização, contribuição da rede na formação,
semanas acadêmicas, e etc.
d) Feira de Economia Solidária no 2o. Fórum de Direitos Humanos da
ABRASME: será em João Pessoa, 4, 5, 6/6. A Rede vai se inscrever com uma
barraca, e os empreendimentos interessados em enviar produtos devem se
inscrever e depois enviar produtos para as pessoas que vão participar do
Fórum. Teremos um tempo para organizar, mas é importante lembrar que não
podemos levar muita coisa por conta do limite de peso no avião. As inscrições
estarão abertas pelo site da Rede. Vamos tentar enviar algumas pessoas da
Rede pedindo apoio ao CRP (passagem e hospedagem), pessoas interessadas
e com disponibilidade para ir devem enviar os nomes para email da Rede:
saudeecosol@gmail.com . Não sabemos se vamos conseguir as passagens,
mas se for necessário faremos sorteio de quem vai.
e) Feira da Rede  09/05  Parque Mário Covas: 
inscrições serão abertas a
partir de 22/04 e ficarão abertas até 5/05, via site da Rede:
http://saudeecosol.org/inscricoesparafeiras/

5) Comissão pró Empreendimentos Culturais





Após a realização da Pesquisa sobre Empreendimentos Culturais decidimos
montar uma Comissão para pensar em como viabilizar as atividades culturais
de forma remunerada, ou seja, vendo os grupos como empreendimentos
culturais, que captem recursos e etc.
Comissão: Dayan, Birigui, Albano, Evelyn, Isa, Magal, Ana Galuzzi, Rosângela.
Birigui centralizará os emails para combinar datas e horários para a primeira
reunião.

6) Fundo Rotativo Solidário



Valor arrecadado nesta reunião: R$350,00.
Saldo do Fundo hoje: R$ 7531,67.

PRÓXIMAS REUNIÕES
COMISSÃO EXECUTIVA
06/05/15 
 primeira QUARTA do mês às 10h.
LOCAL: 
Sindicato dos Psicólogos, Rua Aimbere, 2053, Metrô Vila
Madalena

REUNIÃO DA REDE
21/05/15
 terceira quintafeira, às 9h
LOCAL: 
CRP, Rua Arruda Alvim, 89, metrô Clínicas.

