
 

Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol 
 
27 de outubro de 2014 
 
 
 

- Secretaria do Trabalho: a Secretaria do Trabalho está aguardando o resultado de             
um edital para o Plano de Economia Solidária da Cidade de São Paulo. As propostas               
que a Rede colocou para a Secretaria estariam dentro desse plano, e como o              
resultado só vai sair na semana que vem, eles gostariam de trazer respostas mais              
certas. Por esse motivo, eles não vieram nessa reunião da Rede, e virão na Feira de                
Natal (13/12) para trazer o resultado desse edital, o Plano de Economia Solidária e              
fechar todas as pactuações para 2015. 

 
- Seminário Internacional de Políticas Sobre Drogas, com foco no Programa De            

Braços Abetos: Birigui foi como representante da Rede e contou sobre a experiência             
do Programa De Braços Abertos e também a experiência da Rede. O Seminário foi              
muito interessante, contando com experiências de vários países.  
 

- III CONAES: está acontecendo a III Conferência Nacional de Economia Solidária em            
Brasília. Quatro empreendimentos da Rede estão participando da Conferência         
(Projeto Tear, Rede ProSol, Arteiros Aroma Brasil, Tendarte). Além disso, o           
Instituto Integra, através do Projeto Redes, foi convidado a dar uma Oficina,            
dentro da programação de Atividades Autogestionárias, sobre o PRONACOOP         
Social e a Rede de Saúde EcoSol. Isadora fará essa atividade junto com a SENAES. 

 
- Reportagem para TV NBR: através de contato da SENAES, a TV NBR solicitou             

entrevista com empreendimentos da Rede da região do ABC. A reportagem foi            
feita com o NUTRARTE de São Bernardo do Campo e será veiculada esta semana              
(canal digital, NET canal 5, Sky 168), e também estará disponível no Youtube.             
Vamos publicar no site da Rede.  

 
 
 
 

 
1. Espaço de Comércio Justo e Solidário (região Oeste)  
 
- Largo da Batata: Bete Meola apresentou que em reunião com a Subprefeitura de              
Pinheiros e a Coordenadoria de Saúde Oeste nesta segunda, foi reivindicado a construção             
de um Quiosque no Largo da Batata. Eles explicaram que não é possível construir um               
espaço fixo no Largo, mas seria possível fazer feiras e ocupação pontual (como truckfood).              
Rede deve avaliar se tem interesse em fazer essas feiras, recursos, organização e etc. 
 
- Praça Benedito Calixto: na mesma reunião o Subprefeito ofereceu um espaço fixo na              
Praça Benedito Calixto onde funcionava o antigo Telecentro (gerenciado pela Cultura), e            
será feita uma cessão de uso para a Coordenadoria. A Rede (membros da comissão              



 

executiva) fará uma visita ao local para tirar fotos, ver estrutura, o que precisa ser feito, e                 
etc. A Comissão Executiva também vai organizar um projetinho de ocupação do espaço. 
 
2.  Informes do Projeto Redes 
 
- Edital de Feiras: houve apenas 1 proposta para o edital de Feiras e não pode ser                 
aprovado nenhum fornecedor. Instituto Integra vai lançar nova cotação de preços. 
 
- Edital de Materiais Gráficos: foi publicado novamente, pois da primeira vez (em junho)              
não houve propostas de nenhum fornecedor. O edital foi enviado para o grupo da Rede e                
pedimos que todos divulguem para as Gráficas participarem. 
 
- Edital de Desenvolvimento de Produto, Marca, Sistema Participativo de Garantia:           
edital foi lançado em outubro e houveram 4 propostas de empresas diferentes. A             
comissão de licitação do Instituto Integra deve publicar o resultado final até semana que              
vem e fará a divulgação para a Rede. As atividades desse edital começarão em 2015. 
 
- Edital Diagnóstico: o CEAPE da Escola de Enfermagem da USP foi aprovado no Edital, o                
contrato foi assinado e começará a execução em dezembro. Em breve os            
empreendimentos e as Redinhas serão contactados. 
 
3. Autorização para uso de dados da Rede 
 
- O edital de Diagnóstico do Projeto Redes vai coletar diversos dados sobre os              
empreendimentos e sobre os participantes da Rede. Esses dados podem fornecer várias            
informações estatísticas importantes sobre a Rede e por esse motivo alguns grupos e             
pessoas se interessaram em usar os dados em pesquisas. No Projeto Redes consta que os               
dados são de responsabilidade do Instituto Integra e da Rede de Saúde Mental e EcoSol.               
Por esse motivo, para qualquer pessoa ou grupo usar esses dados deve ser feito um               
Termo de Uso dos dados, e a Rede deve aprovar essa solicitação.  
 
- Houveram duas solicitações para uso desses dados: o Grupo Interdisciplinar de Estudos             
de Saúde Mental e Economia Solidária da USP (vinculado à Escola de Enfermagem da              
USP), e a Isadora Candian dos Santos (para pesquisa de mestrado vinculado à UFSCar). A               
Rede aprovou o uso desses dados, que deve ser formalizado através de algum contrato ou               
termo de uso, e lembrando que as informações pessoais dos participantes devem ser             
confidenciais, além de ser necessário sempre citar que a fonte dos dados é da Rede de                
Saúde EcoSol. 
 
- Se mais algum grupo ou pessoa quiser usar os dados deve sempre solicitar a aprovação                
nas reuniões da Rede. 
 
 
4. Feira de 13 de dezembro 
 



 

- NUTRARTE: está com dificuldade em conseguir transporte para levar as mesas e            
cadeiras para a Praça de Alimentação. Se algum empreendimento ou serviço tiver            
transporte para ajudar favor entrar em contato. 

 
- Lembretes: inscrições estão abertas até amanhã (28/11) via site da Rede. O            

resultado final das inscrições será divulgado depois da reunião da Executiva, dia            
4/12. 

 
- Horários: não esquecer que a montagem começa a partir das 8h, e que às 11h a                

Feira começa e todas as barracas devem estar montadas. A Feira vai até às 19h, e                
por esse motivo todas as barracas devem estar funcionando até pelo menos 18h. 

 
- Papai Noel: Carlão se voluntariou para ser Papai Noel.  
 
 
5. Feira da PUC 
 

- A Feira da PUC está com pouca adesão dos empreendimentos. Somente alguns            
empreendimentos estão participando, e está fora da proposta de rodiziamento da           
Rede.  

 
- Debate: os empreendimentos da Rede nem sempre dão conta de participar de            

vários espaços; os produtos nem sempre estão adequados ao público do espaço; o             
espaço talvez não seja um bom ponto de venda; os desencontros com a reitoria e               
os comerciantes do local talvez estejam atrapalhando a viabilidade da Feira.  

 
- Encaminhamento: feira vai só até semana que vem, então vamos fazer uma            

reunião no começo de 2015 para os empreendimentos que estão interessados em            
participar. 

 
6. Calendário de Feiras para 2015 
 

- Vamos decidir na primeira reunião do ano (15/01/15) 
 
 
7. Datas das próximas reuniões  

 
- A próxima reunião da Executiva será na próxima 4ª feira, 3/12, às 9h30, no              

CONDEPE (Conselho Estadual de Direitos Humanos), metrô São Bento, Rua          
Antônio de Godoy, 122, 11o. andar. 

- Não haverá reunião da Rede em dezembro e nem reunião da Executiva ampliada.  
- A próxima reunião da Rede será dia 15 de janeiro de 2015, com local à confirmar. 

FELIZ NATAL! 
 
8. Informes do Fundo 
 



 

- Edital 001 e 002 - produtos para o Fundo: foi encerrado o processo do edital e 5                 
produtos foram aprovados e já confeccionados (30 unidades de cada, com os            
preços finais abaixo): 

*Carinho feito à mão: 30 mochilas (R$ 19,00 cada cada) 
*Tear - Oficina de Tear e Costura: 30 bolsas carteiro (R$ 25,00 cada) 
*Tear - Oficina de Encadernação: 30 cadernos de anotação (R$ 15,00 cada) 
*NUPE - CUPINS: 30 camisetas de algodão (R$ 25,00 cada) 
*Tear - Oficina de Serigrafia: 30 camisetas PET (R$ 25,00 cada) 
 

- O investimento total do Fundo nesses produtos é de R$ 2361,00. Esse valor será              
pago em 2 parcelas para os empreendimentos. A primeira parcela agora (R$            
1180,50) e a segunda parcela será paga após a venda dos produtos.  

 
- Todos os empreendimentos, grupos e pessoas devem se empenhar em vender           

esses produtos. O Fundo vai deixar alguns produtos com os empreendimentos           
interessados em vender, além de vender na Feira de 13 de Dezembro. 

 
- Hoje foi arrecadado R$ 395,00 para o Fundo com as contribuições dos            

empreendimentos. A Feira da PUC arrecadou R$ 326,00. 
 
 
 


