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

1) Apresentação do Branding da marca da Rede


Caio Esteves e Betina da agência CEB+D e do Design Possível fizeram a
apresentação da primeira parte de Pesquisa para construir a marca e
identidade visual da Rede. A apresentação foi bem interessante, trazendo
histórico e cenário em que a Rede surgiu, além de conter informações que
foram coletadas em algumas entrevistas feitas com membros da Rede.



A apresentação será enviada por email para o grupo da Rede, mas 
as
imagens não podem ser usadas em outro locais
, então pedimos que usem a
apresentação apenas para uso interno.



As próximas ações do Branding da Rede são: ampliar o debate a partir da
Pesquisa realizada através da Redinhas, para validar a pesquisa e os
elementos que foram levantados.



Caio vai tentar ir no maior número de reuniões de Redinhas entre julho e
agosto. Isadora vai organizar com ele as datas. O indicativo é que na reunião
de agosto da Rede tenhamos uma nova apresentação da próxima etapa do
Branding da Rede.

2)

Debate sobre a organização da Rede


A reunião de junho da Rede foi exclusivamente para discutir a organização da
Rede, o papel da Redinhas, os empreendimentos individuais, a Comissão
Executiva e etc. Não foi possível finalizar o debate em junho, e muitas pessoas
levantaram que o debate realizado foi muito rápido e com pouca profundidade.
Pensando nisso decidimos realizar um 
ENCONTRO DA REDE
, como um
evento especial, de um dia de duração, onde seja possível nos dividirmos em
grupos de trabalho menores para que todos possam falar, e depois nos
reunirmos em plenária para decidir a organização da Rede.



O encontro será em novembro, com data e local à definir. Não definimos se
será num dia de semana ou num sábado, pois as pessoas estavam bem
divididas quanto a isso. Vamos fazer em novembro pensando que muitos
empreendimentos e oficinas estão na Copa da Inclusão (que é aos sábados), e
também para aguardar ficar pronto o Diagnóstico da Rede e o Branding da
Rede, ambos feitos dentro do Projeto Redes.



A Comissão Executiva vai organizar o evento, e já deve pensar nos possíveis
locais e dinâmica do evento. Na próxima reunião da Rede tiraremos a data
definitiva.

3) Feiras
a. Alameda das Flores


Isadora retomou o contato com a Subprefeitura da Sé, e eles informaram que a
Alameda das Flores teria agenda a partir do mês de outubro. Vamos solicitar
uma data em outubro para realizar a primeira Feira, com cerca de 25 barracas.
A data será 16/10 (se não tiver disponibilidade, 15/10, se não, 9/10, se não,
8/10). As inscrições seguirão o mesmo critério das demais Feiras da Rede:
participar das 3 últimas reuniões de forma ativa; estar em dia com as
contribuições do Fundo; priorizar a diversidade de produtos e regiões;
priorizar empreendimentos que beneficiam mais pessoas.

b. Copa da Inclusão


A Copa da Inclusão vai acontecer em vários finais de semana até final de
setembro, e a Rede foi convidada a participar da Feira durante o evento.



Para os empreendimentos que ainda não se inscreveram pelo serviço de saúde
(junto com a inscrição dos times), a Evelyn vai receber as inscrições dos
interessados em participar da Feira. Escrever para: e
vysayeg@gmail.com

4) Setorial de Cooperativismo Social  Secretaria do Trabalho e UNISOL


O Setorial de Cooperativismo Social está com a pauta principal de realizar um
Seminário sobre Cooperativismo Social, no sentido de retomar a organização
do PROMACOOP Social (Programa Municipal de Apoio ao Cooperativismo
Social), e também de formar os participantes dos empreendimentos e oficinas
sobre esse tema.



A ideia é que o evento seja participativo e que traga experiências dos
empreendimentos e oficinas, e tenha um caráter forte de formação para os
empreendimentos, com linguagem e metodologia acessíveis. O Seminário
também terá como meta tentar traçar um articulação para retomar o
PROMACOOP.



A próxima reunião das Comissões do Setorial será dia 22/07, às 15h, na
Galeria Olido, Avenida São João, 473, 5o. andar.

5) Reuniões da Redinhas
Lembramos que é importante todos empreendimentos fazerem parte das Redinhas
Regionais. Abaixo as datas das próximas reuniões e contato de alguns responsáveis:




Redinha Sul
: 
27/07, das 9h às 12h, no ETSUS, Rua Olívia Guedes Penteado,
267. Contato: 
redinhasul@googlegroups.com
Redinha Norte:
sem data definida. Contato: r
edes.isadora@gmail.com
Redinha Centro: 21/08, às 14h, no CAPS AD Sé, R. Frederico Alvarenga,259,
2o. andar. Contato: 
birigui.ecosolsp@gmail.com



Redinha Oeste: 23/07, das 14h30 às 16h30, local à confirmar. Contato:
redinha_oeste_sm_ecosol@googlegroups.com







Redinha Sudeste: 06/08, das 9h às 12h, no Cecco Vila Prudente, Avenida
Francisco Falconi, 83. Contato: 
ceccoibirapuera@ig.com.br
Redinha Leste: 28/07, às 9h, no Cecco Raul Seixas, Rua Murmúrios da Tarde,
211. Contato: 
lanevasconcelos@yahoo.com.br
Redinha ABCDMRR: 23/07, 14h, no CAPS Primavera: Rua Sorocaba, 35 bairro
Matriz  Mauá. Contato: 
louise_assumpcao@hotmail.com
Redinha
Guarulhos:
sem
data
definida.
Contato:
projetotearguarulhos@gmail.com
Redinha Rio Claro: 10/08, 8h às 12h, no 
NAM – Núcleo Administrativo
Municipal – Rua 06, 3265 – Alto de Santana, Rio Claro. Contato:
gerarenda@yahoogrupos.com.br



Redinha Campinas (Fórum Gera Renda): 06/08, 8h às 12h, local à confirmar.
Contato: 
gerarenda@yahoogrupos.com.br

6) PRÓXIMA REUNIÃO DA EXECUTIVA
05/08/15  sempre as primeiras QUARTAS do mês às 10h.
LOCAL: Sindicato dos Psicólogos, Rua Aimbere, 2053, Metrô Vila Madalena
Pauta:

fechamento de inscrições para Feira do Parque Mário Covas, de 08/08;
 organização do Encontro da Rede.

7) Próxima Reunião da Rede


20/08/2015, quintafeira, às 9h, no CRP, Rua Arruda Alvim, 89, metrô Clínicas.

