Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol
26 de junho de 2014
Informes e Encaminhamentos:

- 08/08: Bazar no complexo Prates, Rua Prates, 1110. O convite será enviado para
grupo da Rede.
- 29/06 às 13h30, portão 9: homenagem ao Michael Jackson no Ibirapuera e
participantes da Rede vão fazer apresentações.
- A Rede de Saúde EcoSol repudia a ação da Polícia Militar e do Governo de Estado de
São Paulo onde prendeu manifestantes contra a Copa sem provas e com acusações
falsas.

Pautas e encaminhamentos:

1. Apresentação/ Formação sobre SICONV e SICAF
a) Solange e Isadora apresentaram do SICONV e SICAF de forma resumida, e como o
Projeto Redes funciona burocraticamente através desses sistemas, especialmente a parte
de editais.
b) Definimos na reunião que as dos próximos editais serão o de Feiras e Desenvolvimento
de Produto.
c) A apresentação será enviada para o grupo da Rede.

2. Definição do Calendário de Feiras
a) Definição do dia da semana: após votação, definimos que as feiras serão de sábado
(justificativa: melhor desempenho de vendas conforme histórico do ano anterior,
possibilidade de ter apresentações culturais). Em 2015 podemos reavaliar se mantemos
esse dia da semana.
b) Datas:
 Dia dos Pais: Agosto
 Dia das Crianças: Outubro
 Natal: Dezembro
c) Divulgação / comunicação: vamos definir em julho a estratégia de mobilização e
divulgação da feira, além da organização da própria feira.

d) Enviar modelo de ofício para feiras para todos da Rede (Isadora). Todos os integrantes
da Rede vão começar a ver locais para feiras, em locais de boa circulação de pessoas.
e) Carta aberta: para Mires e Secretaria de Saúde, exigindo recursos e espaços para a
realização das feiras. A carta será entregue pelos trabalhadores usuários, como forma de
ato político para conseguir que as coisas sejam encaminhadas.
3. Deliberações Fundo Rotativo
a) Discussão de onde guardar o dinheiro: não temos conta bancária, e a ideia seria ter
uma poupança. Teríamos duas opções:
1 - Associação Inclui Mais de Guarulhos: que custaria tarifas bancárias;
2 - Associação Cornélia de Campinas, que custaria 10% a cada entrada de valor na conta
(referente taxas do banco e contador) porque para cada saque de um valor será
necessário emitir uma NF-Nota Fiscal.
Decidimos por solicitar a poupança para a Associação Inclui Mais. Eles darão a resposta na
semana que vem quando terão Assembleia.
b) O Fundo só poderá ser usado para as atividades COLETIVAS da Rede, tais como:
• Investimento para participação em eventos (feiras, festas, etc..);
• Composição de Fluxo de Caixa;
• Investimento em Materiais de Comunicação e Estratégias de Marketing;
• Desenvolvimento de Novos Produtos;
• Investimento para formação e qualificação profissional;
• Aquisição de matérias primas;
• Investimento na Compra de Equipamentos
c) SALDO ATUAL: R$ 3.545,92
d) Arrecadação de recursos para o Fundo:
 Campanha para ajudar o Fundo: vender produtos cujo lucro será revertido para o
Fundo (exemplo: camiseta, ecobag, etc).
 Comissão do Fundo vai pensar propostas de Campanha, quais produtos serão
vendidos, qual a dinâmica de seleção dos produtos (editais para os
empreendimentos).
4. Próximas reuniões
a) Confirmado no CRP, sempre das 9h às 12h, com Datashow disponível.
 17/07/2014
 21/08/2014
 18/09/2014
 16/10/2014
 27/11/2014

b) Proposta de pauta para próxima reunião (17/07):
 Feira de agosto (local, estratégias de comunicação e etc)
 Campanha do Fundo
 Carta aberta à Secretaria de Saúde

