
 

Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol 
 
18 de setembro de 2014 
 
 
 
- Crazy Fashion Day: desfile de moda que já foi organizado em 2013 pelo Projeto Tear                
na cidade de Guarulhos. Para 2014 o Projeto Tear sugeriu de fazermos o desfile na               
feira da Rede de 13/12. Eles trarão mais informações de como os empreendimentos             
podem participar na próxima reunião. 
 
- III Festival de Talentos da Rede Local de Saúde EcoSol - Redinha Oeste: acontecerá               
dias 22, 24 e 26/9 no Cecco Bacuri: Av Sumaré, 67, Perdizes. O Festival contará com                
bazar de venda de produtos, apresentações culturais e comidinhas. 
 
- Informe da Redinha Centro: O “Terapia do Sabor” é o nome do empreendimento de               
alimentação criado em conjunto com os serviços CAPS AD Centro, CAPS Adulto            
Centro, CAPS Infantil e CAPS Prates.  
 
- Feira de Economia Solidária nesse sábado, dia 20/9, às 9h no CECCO Vila Guaruni, Rua                
Lussanvira, 178. 
 
- Carta aberta a população - CAPS Butantã: Erica leu uma Carta aberta à população               
sobre a situação do CAPS Butantã. A Rede apóia as reivincações do serviço e foi               
passado um abaixo-assinado. 
 
 
 
 

 
1. Apresentação/ Formação do mês 
 
- Feiras: Forma de expor produtos. Isadora fez a apresentação e vai repassar para a Rede.  
- Formação de outubro: “Quem são os trabalhadores dos EES da Rede?”, com a              
Professora Ana Aranha. 
 
2. Projeto Redes – informes 
 
- Edital Diagnóstico: contrato do diagnóstico será assinado para início dessa etapa.  
 
- Edital de Feiras: foi lançado ontem, vamos repassar para o grupo da Rede. Precisamos de                
pelo menos 3 empresas que enviem proposta com orçamento para que não haja             
“deserta” do edital, como aconteceu com o de gráficas (onde nenhuma empresa mandou             
proposta). 
 
- Oficina de Balizamento de Produção – SENAES: na semana que vem será realizado um               
encontro promovido pela SENAES com todos os projetos que fomentam as redes de             
economia solidária do Brasil, que recebem apoio da SENAES. O Projeto Redes também             



 

estará presente com a Isadora como representante. A proposta dessa oficina é a troca de               
experiências sobre produções realizadas em rede.  
 
- Formulários de Cadastro: o prazo para o envio dos formulários de cadastro já acabou,               
mas existem empreendimentos que ainda estão com pendências, tanto de formulários de            
empreendimento quanto dos beneficiários. Quem ainda não mandou entre em contato           
com: redes.isadora@gmail.com  
 
3. Feiras  
 
a) Feira 11/10 - Parque Mário Covas 
 
- Inscrição para feira de 11/10: de 1 de setembro à 21 de setembro (barracas e                
apresentações culturais). A Executiva vai encaminhar as inscrições aprovadas na reunião de            
quarta, e fará a divulgação do resultado. 
 
- Divulgação da feira: os cartazes estão prontos e sendo divulgados digitalmente. Alguns             
cartazes impressos foram distribuídos na reunião. Mais cartazes serão impressos para           
colarmos na região da Av Paulista na semana da feira. Executiva vai encaminhar isso. 
 
- Fiação: Isadora fez um visita ao parque com um eletricista. O diretor do parque               
conseguiu fazer parte da reforma da fiação e agora há uma tomada na parte de concreto                
onde ligamos o som e equipamentos elétricos. Contudo, a reforma realizada foi parcial, e              
não sabemos ainda se a fiação vai aguentar a carga dos nossos equipamentos, pois              
aparentemente ela não foi ligada na caixa de luz, e sim na fiação do banheiro. Nessa                
próxima feira vamos avaliar se está tudo OK, e se não veremos com o parque se é                 
possível finalizar essa reforma elétrica.  
 
- Locação de som: Birigui vai confirmar a locação de som com o Zé Maria. O valor será de                   
R$700,00 e vai ser pago pelo Fundo. 
 
- Máquina de cartão: o Projeto Tear confirmou o empréstimo da máquina de cartão. Birigui               
apresentou algumas outras opções de máquinas (como PagSeguro e outras). Mas todas            
exigem conta bancária, e a conta da Rede está sendo aberta pela Inclui Mais. Vamos               
continuar pensando em novas possibilidades. 
 
- Moeda Social: a principal dificuldade de usar a moeda social (Qualquer) é que existem               
poucas cédulas impressas, e o custo dessa impressão é alto. Isadora vai fazer orçamentos              
para vermos se no futuro é possível incluir a impressão dentro das impressões do Projeto               
Redes. Para as duas próximas feiras não vamos usar moeda social por enquanto.  
 
b) Feira Alameda das Flores 
 
- A Márcia Innocencio da Secretaria de Saúde conseguiu uma reunião da Rede junto com a                
Subprefeitura Sé, que administra praças e espaços de exposição como a frente do Parque              
Trianon e a Pça da República. A Isadora foi na reunião como representante da Rede. Em                
resumo, não é possível utilizar a frente do Parque Trianon e a Pça da República para as                 
feiras da Rede porque são espaços que já são usados por associações de artesãos, e               
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sempre que há eventos nesses locais gera muito problema para a Subprefeitura. Mas a              
Subprefeitura disponibilizou outros locais. 
 
- O melhor local, que achamos ser um bom ponto comercial, é a Alameda das Flores, que                 
é uma rua de pedestres, uma travessa da Avenida Paulista, na frente do prédio da FIESP e                 
do metrô Trianon. Depois de várias discussões na reunião da Rede, tiramos os seguintes              
encaminhamentos: 

- Executiva vai encaminhar uma visita ao local, para medir o espaço e ver             
quantas barracas cabem no local e qual estrutura é necessária; 

- A partir dessa quantidade vamos ver qual seria o custo de locação de             
barracas, considerando também a possibilidade de um novo fornecedor,         
indicado por membros da Rede; 

- Na próxima reunião da Rede vamos decidir se usamos recursos do Fundo            
para locar as barracas, ou se cada empreendimento loca a sua barraca, ou             
se os empreendimentos dividem a locação com o Fundo; 

- Na próxima reunião vamos decidir o dia da Feira, a quantidade de dias e a               
periodicidade. A ideia é fazer no mínimo 1 feira de 1 dia ainda nesse ano,               
para garantir o espaço. Também veremos se será necessário fazer um           
rodízio de empreendimentos; 

- Isadora vai ver com Subprefeitura quais dias da semana o espaço pode ser             
utilizado (preferencialmente de quarta à sexta). 

 
 
c) Feira da PUC 
 
- a Feira tem sido realizada todas as terças, no Centro Acadêmico da Psicologia, na Rua                
Monte Alegre, 984 - Perdizes, São Paulo - SP. 
 
- Houve uma falha de comunicação num dos dias, gerando certa confusão para a              
realização da feira. Mas agora o estudante André conseguiu para que todas as terças-feiras              
tenha feira da Rede na PUC o dia todo, podendo chegar 8h e ficar o dia todo. Existe                  
espaço para 10 grupos, e a Elaine organiza os grupos interessados e com disponibilidade:              
lanevasconcelos@yahoo.com.br  
  
- Seminário sobre a Rede: Evelyn sugeriu de organizarmos um seminário na PUC para              
também divulgar a feira permanente. A Executiva vai encaminhar sugestão de datas e             
nomes para dar o seminário. 
 
 
4. Fundo Rotativo Solidário da Rede 
 
- Edital do Fundo: será aberto na segunda-feira 22/9 até dia 4/10, para os              
empreendimentos que quiserem fornecer produtos que serão vendidos a preço de custo            
para reverter recursos para o Fundo.  
 
- Na reunião de hoje o fundo arrecadou R$ 330,00 em contribuições. 
 



 

- Também foram feitos 2 banners com o logo e site atualizado da Rede, no valor de R$                  
60,00 cada, total R$ 120,00. 
 
 
5. Contato com Secretaria da Saúde, do Trabalho e dos Direitos Humanos  
 
- Conforme tirado na última reunião da Rede ficamos de entrar em contato com outras               
Secretaria para fazer reinvicações para a Rede. 
 
- Secretaria do Trabalho: o Léo fez contato com a Secretaria, e o Secretário do Trabalho                
confirmou ontem a reunião para essa sexta, 19/09, às 15h, na Secretaria do Trabalho. É               
muito importante irem os membros da Executiva para representar as regiões que a Rede              
tem atuação. Vamos nos encontrar às 14h30 na Galeria Olido, na Av. São João, 473. 
 
- Secretaria dos Direitos Humanos: Ana Aranha fez contato com Secretaria mas não teve              
retorno sobre data de reunião. 
 
- Secretaria da Saúde: estamos em contato com a Márcia Innocêncio, que tem             
conseguido espaço para realização de feiras, e em breve teremos uma reunião com ela              
para discutir demais demandas da Rede. 
 
6. Reunião da Executiva 
 
- Próxima 4ª feira, 24/09, 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. 
 
7. Pautas para a próxima reunião 
 
a) Pautas para Reunião da Executiva (24/09) 
- Encaminhamentos da próxima feira da Rede (inscrições, fiação, locação de barracas,            
sorteio, som, divulgação, máquina de cartão, etc) 
- Feira Rua das Flores: Executiva vai encaminhar uma visita ao local, para medir o espaço e                 
ver quantas barracas cabem no local e qual estrutura é necessária. 
- Seminário sobre a Rede: Evelyn sugeriu de organizarmos um seminário na PUC para              
também divulgar a feira permanente. A Executiva vai encaminhar sugestão de datas e             
nomes para dar o seminário. 
- Informe Edital do Fundo 
- Informe da Reunião com Secretaria do Trabalho 
 
b) Pautas para Reunião da Rede (16/10) 
- Apresentação / formação 
- Avaliação da feira de Outubro 
 
 
 


