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O presente edital tem por objetivo orientar o processo de seleção de peças             
artesanais para a composição de um rol de produtos que serão comercializados em             
prol da consolidação do Fundo Rotativo Solidário (FRS) da Rede de Saúde Mental e              
Economia Solidária (Rede – de acordo com o Regimento).  

O presente edital será lançado no dia 22/09/2014 com inscrições em formulário            
eletrônico até 04/10/2014. A validação da inscrição se dará na reunião da Rede             
no dia 16/10/2014 com a apresentação dos produtos prontos, conforme descrição           
que constam nesse edital.  

Não serão aceitas inscrições após as 23h59’ do dia 04/10/2014 bem como            
produtos no dia da reunião que não foram previamente inscritos.  

Serão selecionados produtos provenientes de grupos e/ou iniciativas individuais         
de geração de trabalho e renda associados à Rede, de acordo com critérios do              
Regimento.  

O edital bem como as atividades de apresentação dos produtos, na reunião do dia              
16/10/2014, serão organizados pelas atuais gestoras do FRS.  

Os produtos serão selecionados a partir dos critérios de adequação aos itens            
propostos neste edital, ficando a critério da gestão do FRS a definição do número              
de produtos a serem desenvolvidos, bem como seus valores de venda. Ressalta-se            
que um pequeno lucro torna-se necessário uma vez que as vendas serão            
revertidas para o caixa do FRS.  

Os empreendimentos devem desenvolver: camisetas, ecobags (bolsas), cadernos        
ou blocos.  

Os produtos devem: 

● Ser criativos; 
● Bem acabados; 
● Conter um tag com etiqueta que o identifique como um produto da Rede; 
● Conter o endereço eletrônico da Rede; 
● Explicar em seus tags o objetivo fim de produção do mesmo; 
● Priorizar produtos unissex; 
● Que não sejam voltados exclusivamente para o público da Rede e/ou da            

Saúde Mental e/ou da Economia Solidária; 



● Ser seriados. Ex: 1 de 30; 2 de 30; 3 de 30; etc. 
 

Descrição dos produtos 

Produto 1 – camisetas 

● Em algodão ou tecido sintético, de acordo com a técnica a ser utilizada; 
● Estampa inédita. 

 

Produto 2 – ecobag (bolsas) 

● Usar da criatividade e priorizar reciclagem de materiais. 
 

Produto 3 – caderno 

● Medidas sugeridas: 14 x 21 cm ou 12x17,5cm; 
● Encadernação em espiral, amarração artesanal, brochura ou wire-o; 
● Pautado ou não; 
● Miolo com 50 folhas ou 100 folhas; 
● Capa: papel, papel artesanal, tecido ou material proveniente de reciclagem. 

 

Produto 4 – bloco  

● Medidas sugeridas: 7 x 11 cm ou 10x14cm; 
● Encadernação em espiral, amarração artesanal, brochura ou wire-o; 
● Pautado ou não; 
● Miolo com 50 folhas; 
● Capa: papel, papel artesanal, ou material proveniente de reciclagem. 

 

Critérios para seleção 

● Serão selecionadas, predominante, experiências coletivas e/ou individuais       
participantes da Rede, conforme o Regimento; 

● Será critério de exclusão a não participação da Rede; 
● O grupo e/ou empreendedor individual deverá estar em dia com as           

contribuições mensais ao FRS; 
● Será imprescindível a apresentação do produto no dia 16/10/2014;  
● Apresentação elaborada do preço proposto (matéria prima e mão de obra); 
● O grupo deverá apresentar um preço justo (lembrando que esses produtos           

serão adquiridos pelo FRS a custo de produção – matéria prima e mão de              
obra – e serão comercializados pelos diversos empreendimentos        



associados à Rede que deverão repassar as vendas ao FRS, em prestação de             
contas mensal nas reuniões da Rede); 

● Comprovar capacidade produtiva de 30 peças em 30 dias; 
● A explanação de 1 minuto de cada produto elaborado na reunião do dia             

16/10/2014 deverá levar em conta: 
● Impacto na relevância no diálogo com a sociedade em geral; 
● Utilização de recursos sustentáveis; 
● Tecnologias sociais envolvidas e desenvolvidas; 
● Repercussões sociais; 
● Maior valor agregado; 
● Produto coerente com as questões propostas; 
● Demonstrar potencialidade para comercialização; 
● Analisar as repercussões sociais. 

 
 

_______________________________________________________________ 
Comissão Gestora do Fundo Rotativo Solidário da Rede 


