Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol
21 de agosto de 2014

- Encontro de Santa Maria de Economia Solidária: Ellen do NUPE foi no Encontro e
também visitou a cidade de Cruz Alta, conhecendo a experiência do Fundo Rotativo
Solidário deles. O fundo deles não é somente de dinheiro, mas também de coisas e
serviços (sementes, cultura, etc).
- ABRASME de São Paulo: a ABRASME está montando uma regional do estado de São
Paulo, e estão montando os grupos de trabalho temáticos (álcool e drogas, infância e
adolescência, medicalização, reabilitação e etc.). Inscrição pelo site até SEXTA 22/8:
www.abrasmesp.wordpress.com . Os facilitadores de cada grupo vão decidir os
encontros e forma de discussão para levantar informações e tirar atividades práticas,
como cursos, atos públicos e etc.
- IV Congresso Brasileiro da Saúde Mental: 4 à 7/9 em Manaus. A economia solidária
está em pauta, haverá feira no evento e o Prof. Paul Singer estará presente,
discutindo o PRONACOOP Social. O livro “Relato de Experiências de Inclusão Social
pelo Trabalho na Saúde” será lançado no evento, com 18 experiências de
trabalhadores-usuários do estado de São Paulo, e textos de Prof. Paul Singer, Paulo
Amarante e outros. Também haverá o lançamento em São Paulo com todos os
autores. Proposta de na próxima reunião da Rede organizarmos esse evento de
lançamento em SP. A UNISOL Brasil vai custear o livro, então os recursos da venda
serão para o Fundo da Rede (cada grupo participante do livro vai ganhar 1 exemplar).
Serão 300 exemplares.
- Conselho Municipal de Drogas: houve eleição essa semana e o Conselho ficou agora
paritário (governo e sociedade civil), com representantes da sociedade civil nos
principais cargos: Léo Pinho foi eleito presidente, Bruno Torturra foi eleito
vice-presidente.
- Reinvindicações coletivas: para transporte e outras demandas dos
trabalhadores-usuários, a ideia é fazer uma carta coletiva para os Secretários de Saúde
dos trabalhadores-usuários, questionando se a reabilitação psicossocial está sendo
levada a sério e se é prioridade. A carta pode ser geral para o Estado, e em cada
município encaminhamos para cada Secretaria. A carta será articulada com parceiros da
Rede.
- Ministra dos Direitos Humanos estará em SP na segunda-feira na Câmara dos
Vereadores, seria importante quem puder ir na CARAVANA DE EDUCAÇÃO POPULAR
DOS DIREITOS HUMANOS. Às 9h30, dia 25/8.
- Festa da Primavera (Redinha Oeste): será em setembro no Cecco Bacuri, para venda
de produtos dos empreendimentos da Redinha Oeste e apresentações culturais. A

divulgação sairá em breve e pedimos para os demais membros da Rede divulgar
também e vir visitar a Festa.
- Câmara técnica CREFITO de Economia Solidária: os eventos no ano passado foram
muito bons, mas os desse ano estão esvaziados. Alguns membros questionaram a
divulgação das reuniões. A próxima reunião será dia 24/09 às 18h30, depois dia 25/11
às 18h30, na Rua Cincinato Braga, 59 – Bela Vista. Sugestão de recorrermos mais ao
CREFITO também, solicitando apoio para a Rede.
- CRP se disponibilizou a divulgar os eventos da Rede no boletim mensal. Precisamos
ver os prazos para envio das informações.
- CAPS Itapeva está com grupo para reinvindicação de moradia, quem tiver interesse
entrar em contato com Paula: medeirospp@yahoo.com.br

1. Apresentação/ Formação do mês
- Não houve tempo para a formação, ela será feita na próxima reunião (Feiras – forma de
expor produtos).
2. Projeto Redes – informes
- Edital Diagnóstico: o contrato com o CEAP USP será assinado na semana que vem.
Executiva deve tirar indicativo de data para reunião com eles para começar a montar os
critérios e direcionamentos do diagnóstico.
- Formulários de Cadastro: Isadora reforçou a necessidade dos empreendimentos e
integrantes do empreendimentos de preencherem o cadastro do Projeto Redes. Quem
não estiver cadastrado não poderá participar. Ela vai enviar novamente o formulário por
e-mail.
3. Feiras
a) Avaliação da feira de 09/08:
- Vendas foram baixas (cerca de R$6.000 no total)
- Ainda há dúvidas do melhor dia para fazer a feira (sexta ou sábado?)
- Divulgação das duas próximas feiras será feira a partir de agora
- Condições climáticas podem ter atrapalhado
- Condições financeiras do brasileiro em geral podem ter atrapalhado
- Outros eventos no mesmo dia
- Melhorar a disposição das barracas para deixar o fluxo de pessoas mais fluído

b) Próximas feiras:
- Manter as datas já reservadas nesse ano aos sábados. Ano que vem fazemos nova
avaliação sobre o dia da feira.
- Inscrição para feira de 11/10: de 1 de setembro à 21 de setembro (barracas e
apresentações culturais). Executiva encaminha as inscrições.
- Divulgação: fazer cartaz divulgando as duas feiras desse ano + a Feira da PUC (Birigui?).
Vamos fazer divulgação digital e impressão de folhetos e cartazes para distribuir pela
região próximo da data da feira. O recurso para impressão sairá do fundo.
- Fiação: continuamos com problemas com a fiação por haver somente uma tomada para
usar no Parque, ligando som e eletrodomésticos. O diretor do Parque disse que tem
mão-de-obra para melhorar a fiação, mas não tem recurso para o material. Isadora vai
agendar um dia para ir ao Parque e fazer o orçamento do material junto com um eletricista
conhecido. Dependendo do custo vamos ver se fazemos a compra do material com
dinheiro do fundo.
- Locação de som: vamos manter a locação do som com o Zé Maria, custando R$700 por
feira. Sobre a altura do som, vamos tentar deixar as caixas mais distantes das barracas para
não ficar muito ruim, mas a altura do som é importante para chamar atenção para a feira.
- Máquina de cartão: vamos manter o uso da máquina de cartão do Projeto Tear e as
mesmas regras, mas o empreendimento já fará a opção de uso na própria inscrição da
feira.
- Moeda Social: essa discussão ficará para a próxima reunião, pois temos que viabilizar a
moeda social para usar nas feiras.
c) Feira da PUC:
- Articulado por estudantes, a ideia é que fique nos corredores e local de maior
movimentação, às terças-feiras, não somente no Centro Acadêmico. Comida não pode, só
artesanato.
- Os empreendimentos interessados ficaram no final da reunião da Rede para combinar:
eles vão enviar para Elaine (lanevasconcelos@yahoo.com.br) quais dias tem disponíveis, o
período (entre 10h e 20h), se podem todas as semanas, ou quinzenas, ou mensal. A feira
será a partir do dia 26/8 (semana que vem) 10h às 20h.
- É importante garantir a presença no espaço, mesmo que num período do dia, para não
perdermos o espaço e ter essa feira como ponto fixo.
4. Fundo
- Não foi feito o edital para a confecção dos produtos para arrecadar recursos para o
Fundo, por falta de disponibilidade de tempo dos membros do Fundo. Vamos encaminhar
as tarefas na reunião da Executiva.
- Na reunião de hoje o fundo arrecadou R$ 425,00 em contribuições.
- Ressaltamos que todos os membros da Rede são sócios do Fundo, então mesmo que o
empreendimento falte nas reuniões é importante contribuir mesmo assim. Caso o
empreendimento tenha dificuldade financeira não tem problema, é só colocar a situação,
pois a ideia não é criar devedores, e sim fortalecer nosso Fundo Solidário Rotativo.

5. Carta aberta à Secretaria de Saúde
- Fizemos uma discussão de que as nossas demandas deveriam ser direcionadas para
outras secretarias, como Secretaria do Trabalho e dos Direitos Humanos, uma vez que
nossas demandas são dessas áreas também, e muitas reinvindicações à Saúde não
tiveram efeito. Léo vai protocolar essas cartas na Secretaria do Trabalho e dos Direitos
Humanos.
6. Reunião da Executiva
- Votamos novamente que será sempre na quarta 4ª feira do mês, às 9h30, no CONDEPE
(Conselho Estadual de Direitos Humanos), metrô São Bento, Rua Antônio de Godoy, nº.
122, 11º. Andar. Próxima data: 27/08. Os representantes da Região Norte e da Região
Sudeste não poderão estar presentes.
- Representantes do interior: podem fazer a reunião por Skype.
7. Pautas para a próxima reunião
a) Pautas para Reunião da Executiva (27/08)
- Encaminhamentos da próxima feira da Rede (inscrições, barracas, som, etc)
- Confecção de produtos da Rede para levantamento de recursos para o Fundo
- Financiamento coletivo (crowdfunding)

b) Pautas para Reunião da Rede (18/09)
- Apresentação / formação: “Feiras: formas de expor os produtos”
- Encaminhamentos da feira de Outubro

