Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol
19 de fevereiro de 2015

1) Informes Projeto Redes
 Diagnóstico: informe da equipe da EEUSP
Equipe agendará as entrevistas para o Diagnóstico do Projeto REDES, a
entrevista será coletiva com o maior número possível de membros dos
empreendimentos / oficinas e de preferência na reunião ordinária do
empreendimento. A equipe da EEUSP vai também nas reuniões das Redinhas
para apresentar a fase do Diagnóstico e verificar a disponibilidade dos
empreendimentos.
 Desenvolvimento de Produto e Selo Social: informe do Design Possível
A fase de Desenvolvimento de Produto começou em Campinas e Botucatu
nesse mês de fevereiro, e para os próximos meses serão agendadas as outras
regiões.
A fase sobre a certificação do Selo Social vai começar agora em março, e serão
realizadas duas formações de início: Comércio Justo e Sistema Participativo de
Garantia. As primeiras formações serão em São Paulo, dividas em dois locais:
uma na região central e uma na zona sul. Os locais e datas serão divulgados
ainda nessa semana. Será necessário fazer inscrição para a formação, e a ideia
é que participe vários membros dos empreendimentos.
 Apresentação da União Popular de Mulheres  UPM:
A UPM é uma organização da zona sul de São Paulo que trabalha com diversas
frentes ligadas à economia solidária e desenvolvimento comunitário. Eles
também possuem um Projeto Redes, vinculado à SENAES, e a Rede de Saúde
EcoSol começará uma parceria com eles, dentro do Projeto Redes.
Foi apresentado o que é a UPM e seu trabalho, que pode ser conferido no site:
https://prezi.com/vsirp6szqsw7/ahistoriadaperiferia2/
Vamos manter o contato com eles pensando também em parceria em feiras e
eventos, inclusive na parte cultural.
2) Feiras
a. Parque Mário Covas  Avenida Paulista
 As feiras de 2015 estão confirmadas: 
14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 4/7, 8/8, 12/9, 3/10,
14/11, 12/12.
 Feira de 14/03: inscrições até dia 02/03/15, pelo site da Rede:
http://saudeecosol.org/inscricoesabertasfeiradarededia14demarcoavenida
paulista/
 Os detalhes da Feira de 14/03 serão fechados na próxima reunião da
Comissão Executiva da Rede, no dia 4/3.

 Sobre as Barracas: na última feira não tinha proteção lateral e molhou alguns
produtos. Uma sugestão para o fornecedor seria aumentar a largura da esteira e
amarrar todas as hastes. Na alimentação a tábua/bancada atrapalhou,
precisamos de uma placa mais firme e sem buracos.
 Apresentações culturais: também estão abertas as inscrições, mas precisamos
buscar formas de remuneração para as apresentações culturais.
 Participação Redinha Sul nas Feiras do Parque Mário Covas
A Redinha Sul se reúne mensalmente e os empreendimentos tem dificuldade
em participar tanto da reunião da Redinha quanto da Rede, e vários
empreendimentos da Redinha Sul tem interesse em participar da feira do
Parque Mário Covas. Alguns representantes da Redinha Sul vieram na reunião
e fizeram a proposta de criar uma representação da Redinha Sul nas reuniões
da Rede, de forma que seja garantido certo número de barracas para a Redinha.
Hoje em dia são aproximadamente 40 empreendimentos na Redinha Sul, mas
nem todos tem interesse e disponibilidade de participar da Feira. Então a
Redinha Sul vai verificar quantos empreendimentos tem interesse, e fazer a
proposta de uma representação, como por exemplo: virão 5 representantes e a
Redinha poderá solicitar 10 barracas. Eles vão discutir essa quantidade em
reunião e apresentarão na próxima reunião da Rede. A Redinha faria também a
contribuição para o Fundo da Rede, de acordo com o número de
empreendimentos representados, como já acontece com empreendimentos do
interior.
b. Alameda das Flores e Largo da Batata
Vamos refazer a pesquisa de interesse sobre feiras nesses locais, pois somente
26 empreendimentos responderam.
Além disso a pesquisa será reformulada: colocar opção para quem não tem
disponibilidade para o local; dia da semana que interessa; se o empreendimento
quer participar com barraca de artesanato ou de alimentação; consultar se é
possível colocar som e banda; se haverá ponto de luz; incluir Feira da PUC na
pesquisa.
c. Feiras Regionais
 Redinha Sul: solicitou 4 feiras por ano de até 30 barracas, locais e datas à
confirmar.
 Redinha Oeste: 4 feiras por ano, com 1 barraca de alimentação e 3 barracas de
artesanato junto com o calendário da subprefeitura de Pinheiros e o Movimento
“A Batata precisa de você” (para o Largo da Batata, caso essa feira não seja da
Rede como um todo).
 Redinha Leste: vão decidir na próxima reunião.
 Redinha Norte: Talvez consiga espaço no Mercado do Tucuruvi e não vão
solicitar feiras.
 Centro: Não solicitaram feiras regionais pois terão espaço nos serviços.
 Sudeste: Decidirá na próxima reunião
 ABC: Decidirá na próxima reunião
 Campinas: Estão decidindo a quantidade de barracas e periodicidade.
 Rio Claro e Piracicaba: Decidirá na próxima reunião.
d. Feira da PUC:



Incluir na pesquisa quem tem interesse e disponibilidade de fazer a feira
semanalmente. Dia da semana e possibilidade de fazer oficina (oferecida pelo
empreendimento ou pelo serviço).

e. Mulheres Rendeiras:
 É uma feira na região sul de São Paulo que ocorre semanalmente na Praça
Floriano Peixoto, Santo Amaro. A próxima reunião delas será dia 4 de março na
Praça, para quem tiver interesse.
3) Nova Comissão Executiva  2015
Composição (nomes indicados de cada região e das instituições parceiras):
 Sul: titulares: Luana (APD Capela), Cecília (CCM); suplentes: Tathiana (Cecco
Santo Dias), 
Ada e Vanda (CAPS Cidade Ademar).
 Norte: titulares: Moema (CAPS Mandaqui), Alzira (CAPS Mandaqui); Suplentes:
Carol (CAPS Mandaqui), usuário do Cecco Jaçanã (à confirmar).
 Centro
: titulares: Mayara (CAPS Prates), Amanda (?); Suplentes: Birigui (CAPS
Adulto Centro), Samuel (?).
 Oeste
: titulares: Gisela (CAPS Lapa), Neide (?); Suplentes: Carlos (CAPS
Lapa), Carol (CAPS Itaim).
 Leste
: a definir.
 Sudeste
: titulares: Gorete (?), Ana Galuzzi (Cecco Ibirapuera); Suplentes: Marta
(?) + usuária à confirmar.
 ABC
: titulares: Louise (NUTRARTE), Edinaldo (NUTRARTE); Suplentes: Maria
Aparecida Sousa (NUPE), e Albano (CAPS Primavera).
 Guarulhos
: a definir.
 Campinas
: titular: Katia (NOT); suplente: Cleusa (NOT), + usuários à confirmar.
 Rio Claro:
a definir
 Botucatu:
a definir
 Empreendimentos Individuais: a definir, na próxima reunião da Executiva vai o
Dayan.
 PUC:
Evelyn
 ITCPUSP:
a definir
 CRP
: Joana.
PRÓXIMA REUNIÃO DA EXECUTIVA
04/03/15  primeira QUARTA do mês às 10h.
LOCAL: Sindicato dos Psicólogos, Rua Aimbere, 2053, Metrô Vila Madalena
4) Fundo Rotativo Solidário
 Valor arrecadado nesta reunião: R$ 465,00 (sendo 23 acertos retroativo 2014:
R$115,00)
 Saldo TOTAL do Fundo: R$6.483,11
5) Próxima Reunião da Rede
 19/03/2015, quintafeira, às 9h, no CRP, Rua Arruda Alvim, 89, metrô Clínicas.

