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

1) Informes
 Projeto Redes  Diagnóstico: 
Bolsistas do CEAPEEUSP deram o informe de que
estão esperando aprovação do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP,
que se reunirá no dia 14/04, após isso iremos iniciar as entrevistas com os EES’s.
 Projeto Redes  Desenvolvimento de Produto e Selo Social: 
Formação no dia
05/03 teve pouca participação, para participar do processo de certificação do selo
social precisa participar da formação. Próxima formação de comércio justo na
semana que vem na zona sul (dia 24/03) e terá mais uma para São Paulo no dia
09/04 para certificação do selo social. Inscrições em: 
http://migre.me/p5mrC
 Setorial de Cooperativismo Social (SDTE  Prefeitura de São Paulo): dia 02/04
terá uma reunião na Galeria Olido Às 9h30 do segmento de Cooperativismo Social
com a Secretaria do Trabalho. Esse é o momento de construir propostas concretas
de ação para fortalecer os EES da Rede, precisamos participar e reivindicar direitos
e demandas, como Feiras, passe livre, cozinhas industriais, espaços de produção,
equipamentos e etc. Mesmo para empreendimentos que não sejam da cidade de
São Paulo.
 Prêmio BNDES de Boas Práticas de Economia Solidária: faremos a Inscrição da
Rede no prêmio, todos os empreendimentos precisam preencher os formulários e
entregar para Isadora, quem quiser/puder participar da construção do projeto falar
com a Isadora: 
redes.isadora@gmail.com
.
 Pesquisa sobre Empreendimentos Culturais: a partir da última reunião da
Comissão Executiva da Rede, criamos uma pesquisa sobre empreendimentos
culturais da Rede. A ideia é encarar a cultura como um projeto de EES e pensar uma
forma de remuneração, seja com projetos, apoio, patrocínio e etc. Pedimos que
todos respondam a pesquisa para a Rede ter noção de quem tem interesse nesse
tipo de EES.
 Abaixoassinado em Defesa do Cândido Ferreira: Está acontecendo um ataque
à saúde mental de Campinas, destruindo a história e todo o projeto pioneiro de
atenção psicossocial da cidade. O abaixoassinado será também via eletrônica,
vamos encaminhar a todos.
 Ponto de Comércio Justo  Praça Benedito Calixto: A Redinha Oeste visitou o
espaço no dia 10/03 na loja e se formou um GT a partir dessa visita. Eles vão pensar
como construir a comercialização justa e solidária dentro dos pontos que estão em

regime de cessão de uso da SMS para a Rede. Ainda estamos aguardando a
transferência da Subprefeitura para a Secretaria de Saúde.
 Reunião do Comitê Organizador do Ato do 18 de maio: 
será dia 
21/03/15,
sábado, 14h  17h, no Sindicato dos Psicólogos, Rua Aimbere, 2053, Metrô Vila
Madalena.

2) Critérios de participação das feiras / reforço do Regimento da Rede
Debate:
 Dificuldade de comunicação e articulação com projetos e pessoas que não são da
Saúde Mental e que não entendem esses critérios de participação. Esclarecimento
do que é um Coletivo e construir coletivamente, por isso existem os critérios, para
cuidar dessa construção. Precisa haver confiança entre os EES’s que mantém a
Rede unida. Existe um incômodo das pessoas que participaram seguindo os critérios
e com muitas pessoas apertadas na barraca esperando para dividirse em outra.
 Precisamos repensar a participação individual: deve existir um esforço de participar
coletivamente. Temos que ter atenção para a porta de entrada dos novos projetos e
dos individuais, como esses projetos se comprometem com a Rede, qual é a
contribuição do produtor individual com a Rede, pois ela existe pra fazer junto,
porque individualmente é mais difícil.
 Crise de crescimento da Rede: Existimos para ocupar nossos espaços na cidade e
não disputar esses espaços. Se estamos crescendo precisamos ocupar outros
espaços, nas suas regiões, por exemplo.
 Reflexão sobre técnico confiar/desconfiar no usuário para participar do processo
das Feiras. Valorização do progresso da Saúde Mental em SP e atenção para a
participação na luta dos direitos e à ocupação dos espaços conquistados.
 Sugestão: Assistir de novo o filme 
Si puo fare, Dá pra fazer. 
Pensar que a lógica
técnicousuário não pode ser reproduzida na reunião da Rede, todos são iguais.
Encaminhamentos:
1. 
Fortalecer as Redinhas levando os formulários de cadastro para elas e
cuidando do enraizamento territorial.
2. Em todas as reuniões da Rede, fazer a apresentação dos novos
empreendimentos.
3. Grupo de Acolhimento para os novos empreendimentos: Cada redinha vai
indicar um representante para compor o grupo.
4. Todos os grupos novos e EES individual devem se introduzir nas Redinhas
locais.

5. Tornar público a agenda das Redinhas: data, horário e lugar para todos
acompanharem pelo site 
www.saudeecosol.org

3) Avaliação da Feira de 14/03







Vamos estabelecer alguns limites para as próximas feiras: até 60 barracas
todos meses.
Apresentações culturais: reflexão sobre a remuneração das apresentações
culturais, pois elas trazem público para a Feira. Vamos ver o resultado da
pesquisa de apresentações culturais para estruturar essa parte de fato.
Horário da Feira: Retornar para o horário antigo, das 10h17h, por conta de
não ter mais horário de verão e escurescer mais cedo.
Abriremos inscrição para o próximo mês amanhã (20/3) e fecha em 31/03.
Arrecadações do Fundo na Feira: R$608,95 (R$6089,50 de vendas). Gastos
na Feira R$43,84 (materiais de limpeza).

4) Resultado da Pesquisa sobre Feiras em 2015




Feiras da PUC: será das 9h  14h, uma vez por mês nas sextasfeiras.
Alameda das Flores e Largo da Batata: não conseguimos definir se vamos
fazer feiras nos dois locais, e nem os dias prováveis. Vamos manter a
pesquisa aberta e reavaliar na próxima reunião.
As Redinhas devem se organizar para diagnosticar as dificuldades dessas
novas feiras e trazer para a próxima reunião.

5) Fundo Rotativo Solidário



Valor arrecadado nesta reunião: R$ 470,00
Produtos da Rede: na próxima reunião Kátia e Ellen vão trazer os produtos
novamente para os empreendimentos venderem em outros espaços.

6) Atualizações da Comissão Executiva da Rede


Redinha Leste:
 Rosângela Maria da Silva e Elaine Dias Vasconcelos  Titulares
 Ilma Bessa Soares e Mariana Hoffer  Suplentes
 Guarulhos: ainda não passou os nomes.
 Empreendimentos Individuais: ainda não passou os nomes.
 Rio Claro: ainda não passou os nomes.
 Botucatu: ainda não passou os nomes.

PRÓXIMA REUNIÃO DA EXECUTIVA
01/04/15  primeira QUARTA do mês às 10h.
LOCAL: Sindicato dos Psicólogos, Rua Aimbere, 2053, Metrô Vila Madalena

7) Próxima Reunião da Rede


16/04/2015, quintafeira, às 9h, no CRP, Rua Arruda Alvim, 89, metrô
Clínicas.

