
 

Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol 
 
16 de outubro de 2014 
 
 
 
- Informe PRONACOOP Social: reunião aconteceu em Brasília, e temos 4           
representantes que são da Rede dentro do Comitê (Carlos do Arteiros Aroma Brasil             
via FBES, Carlos do Carinho Feito à Mão e Léo Pinho, via UNISOL Brasil, Kátia Pinho via                 
ABRASME). O Comitê é composto por: Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério            
da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da            
Justiça, Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria-Geral          
da Presidência da República, ABRASME, Federação Nacional das Associações         
Pestalozzi, FBES, Pastoral Nacional do Povo da Rua (e Pastoral Carcerária), Rede            
Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial - RENILA, UNISOL Brasil.         
Empreendimentos que tiverem flyers ou panfletos dos grupos trazer para Carlos que            
eles vão levar na próxima reunião. 
 
 
 
 

 
1. Apresentação/ Formação do mês 
 
- Não foi possível fazer a formação prevista (“Quem são os trabalhadores dos EES da               
Rede?”) porque a Prof. Ana Aranha teve um compromisso de última hora. Não será              
possível apresentar na reunião de novembro pois teremos a visita da Secretaria do             
Trabalho, e por isso teremos muitas pautas. Podemos remarcar para dezembro (se houver             
reunião) ou janeiro.  
 
2. Feiras 
 

a) Avaliação da Feira de 11 de outubro - Dia das Crianças 
 

- Reflexões e sugestões: 
*Se sábado ou sexta-feira é melhor. 
*Movimento foi fraco. 
*O total de vendas foi de R$ 8.360 e foi a primeira feira que todos os empreendimentos                 
venderam alguma coisa. 
*Alguns empreendimentos foram embora antes do término da Feira, e a impressão que             
fica é ruim, a feira fica esvaziada. 
*Estava muito calor e barracas que ficaram o dia todo no sol estava insuportável. 
*Produção cultural foi muito boa porque dá vida ao espaço. 
*Alguns empreendimentos se focaram nos brinquedos e venderam super bem (estavam           
adequados ao tema). 
*Mudar horário da feira: reduzir período da feira e se o parque ficar aberto até às 19h (por                  
conta do horário de verão), mudar para 11h às 18h. 
*Mudar distribuição das barracas por conta do sol. 



 

*Verificar se é possível ponto de energia (para máquinas de cartão). 
*Som, circo e demais apresentações foram muito boas. 
*Energia elétrica para “fritadeira” do NUTRARTE. 
*Alimentação: empreendimentos verificar se é possível trazer mais alimentos e bebidas,           
pois a maioria dos alimentos e bebidas acabaram às 15h. 
*Para feira de dezembro: fantasia do Papai Noel e decoração. 
*Pensar em cachê, mesmo que simbólico, para as apresentações. 
*Pensar em formas mais “profissionais” de organizar as apresentações culturais e obter            
financiamento em 2015. 
*Problema: alguns empreendimentos avisam que não vão poucos dias antes, ou não            
avisam e não vão na feira. 
*Marmitas: na inscrição terá a parte para pedir marmita de almoço feita pelo O Bar               
Bibitantã. 
 

- Encaminhamentos: 
* Horário: feira de 13/12 será das 11h às 18h , sendo que a barraca tem que estar pronta                   
às 11h. Só poderá começar a desmontar a barraca a partir das 17h e o Fundo também fará                  
o recolhimento a partir desse horário. Para garantir que a Feira não fique esvaziada de               
barracas, vamos anotar os empreendimentos que foram embora mais cedo, como critério            
de seleção para as próximas feiras. 
* Apresentação cultural: vamos soltar as inscrições para apresentação cultural antes, para            
fazer divulgação antecipada (Executiva encaminha). 
* Inclui a Feira como programação da Secretaria de Cultura. 
* Cadeiras e mesas: os empreendimentos que tiveram mesas e cadeiras tiver transporte,             
favor trazer (NUTRARTE se comprometeu a trazer 4 mesas e 16 cadeiras para Praça de               
Alimentação, e CAPS Santana tb). Fundo poderá locar também, se o custo não for muito               
alto. Lembrando que essas mesas e cadeiras são para a Praça de Alimentação, e não para                
as pessoas nas barracas sentarem (cada empreendimento deve trazer o seu banco).  
 

b) Feira 13 de dezembro 
- Executiva vai encaminhar as inscrições e etc. 

 
c) Feiras 2015 no Parque Mário Covas 
- Decidir na próxima reunião: dia da semana, se uma feira por mês (calendário). 

 
d) Redinha Leste 
- Conseguiram espaço fixo no Mercado Municipal de Guaianazes, toda sexta e           

sábado, durante todo o ano, das 9h às 17h. Quem tiver interesse falar com              
Mariana: marianahofer@yahoo.com.br  

 
e) Redinha Sul 
- Feira 7/11: Redinha Sul conseguiu apoio para realizar feira na Pça Floriano Peixoto,             

Santo Amaro. Para se inscrever entrar no site da Rede:          
http://saudeecosol.org/inscricoes-abertas-feira-da-redinha-sul-dia-0711/ 

 
3. Fundo Rotativo Solidário 

 

mailto:marianahofer@yahoo.com.br
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsaudeecosol.org%2Finscricoes-abertas-feira-da-redinha-sul-dia-0711%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSDzO2kjf1DmA6P566jla4KCB_6w


 

a) Campanha do Fundo Rotativo Solidário da Rede - Empreendimentos         
Inscritos: 

- Rádio Web Delírio Coletivo: camisetas (não trouxe o produto) 
- Carinho feito à mão: Ecobag. 
- Projeto Tear: Ecobag (3 modelos), Caderno e Bloco (4 modelos), Camiseta (não            

trouxe o produto). 
- Encaminhamentos:  

*abrir novo edital para camisetas e botóns (o edital ficará aberto por 7 dias e o                
Fundo vai decidir para dar tempo dos produtos ficarem prontos para a reunião da              
Rede de novembro).  
*Sobre ecobags e cadernos: Fundo vai negociar o preço e rever as quantidades. Foi              
votado: 1 modelo ecobag do Carinho Feito à Mão (as estampas serão sempre de              
cores variadas), 1 modelo de ecobag do Tear (bolsa carteiro), 1 modelo de             
bloquinho do Tear (Caderno Brochura Estampado Rede Saúde EcoSol).  
 

b) Arrecadação na reunião 
- O Fundo arrecadou hoje R$ 495,00. 

 
4. Propostas para Secretaria do Trabalho 
 

a) Informe da reunião realizada em setembro 
- Reunião foi com o secretário do trabalho e vários membros do gabinete,            

mostrando disposição para diálogo e recebimento de propostas.  
- Executiva encaminhou algumas propostas (Projeto Paulista Solidária - Alameda das          

Flores) e precisamos encaminhar as demais propostas (Incubadora com bolsas          
POT; Horta Comunitária; Projeto Crer-Ser). Executiva vai providenciar os grupos de           
trabalho para esses projetos.  

- Representantes da Secretaria virão na reunião da Rede de novembro para fechar as             
propostas para 2015. Pedimos que os empreendimentos venham em peso e com            
trabalhadores-usuários.  

 
b) Alameda das Flores (Projeto Paulista Solidária) 
- Executiva da Rede visitou o local da Alameda das Flores, fez medições e itens para               

a proposta. Foi montado uma apresentação com fotos da proposta e apresentado            
na reunião da Rede. Essa proposta será apresentada para a Secretaria do Trabalho e              
será enviada para o grupo da Rede.  

 
c) Outras: Incubadora com bolsas POT; Horta Comunitária; Projeto Crer-Ser;         

Programa Zelador na Praça 
- Executiva vai encaminhar essas propostas, não houve tempo de discutir na reunião. 

 
5.  Secretaria dos Direitos Humanos 
 

a) Representante para Encontro Internacional do Programa de Braços Abertos 
- Recebemos um convite da Secretaria dos Direitos Humanos para a Rede           

apresentar a experiência da Rede no Encontro Internacional do Programa de           
Braços Abertos, que será dia 13/11. Será um Seminário com participação de            



 

prefeitos da região metropolitana, representantes de organismos do poder público          
municipal ligado a pauta de drogas, além de representantes da sociedade civil, e             
palestrantes do Uruguai, Canadá e Holanda. O objetivo do seminário é expor e             
debater os desafios e principais conquistas do programa, além de apresentar boas            
práticas internacionais e de outros atores descentralizados. A mesa-redonda é          
denominada “Experiências em redução de danos no Município de São Paulo e            
Região” e ocorrerá às 16hs e cada debatedor terá aproximadamente 15 minutos            
para expor sua experiência 

- Representante: Luis Antonio da Silva (Birigui).  
 
 
6. Informe Projeto Redes 
  
- Não houve tempo de discutir (fica para a próxima reunião): Edital Diagnóstico; Edital de               
Feiras; Oficina de Balizamento de Produção – SENAES; Formulários de Cadastro. 
 
7. Reunião da Executiva 
 
- Próxima 4ª feira, 22/10, às 9h30, no CONDEPE (Conselho Estadual de Direitos Humanos),              
metrô São Bento, Rua Antônio de Godoy, 122, 11o. andar. 
  
- Infelizmente não teremos skype nessa reunião. 
 
8. Pautas para a próxima reunião 
 
a) Pautas para Reunião da Executiva (22/10) 
- Feira 13 de dezembro (inscrições, locação de barracas, apresentações culturais,           
divulgação, mudança de horário, etc) 
- Campanha do Fundo Rotativo Solidário da Rede (edital parte II - Camisetas e Bótons) 
- Propostas para Secretaria do Trabalho (Paulista Solidária, Incubadora com bolsas POT;            
Horta Comunitária; Projeto Crer-Ser; Programa Zelador na Praça) 
 
b) Pautas para Reunião da Rede (27/11) 
- Feiras 2015 no Parque Mário Covas 
- Campanha do Fundo Rotativo Solidário da Rede (empreendimentos trazer produtos           
prontos) 
- Informes Projeto Redes 
 
 


