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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DF E ENTORNO 
  

Data: 02/05/2016 - Horário: 09h30 às 12h  - Local: L2 Sul – SGAS, Quadra 601, Conj. B – Brasília/DF 
 
Após a apresentação dos presentes, foi lida a Ata da reunião dia 19/04 – do GT Circuito Ecosol DFe após 
aprovação pelos presentes que estiveram na reunião, foi apresentada a pauta. Justificaram as ausências: 
Mirtes (IMS), Elizabeth (AARAM), Rosimeire (Solidart) e Rose (Artsam). Foi sugerido que se iniciasse 
pelos INFORMES que segue abaixo:  
Patrícia (RESF/Rede Pequi) – Esteve presente na reunião do Conselho Nacional de Economia Solidária, 
a qual é uma das representantes da Região Centro-Oeste. Há uma preocupação do conselho, em relação 
a como ficará a estrutura da SENAES em função do contexto político atual. Houve informe na reunião que 
há previsão de lançamento dos editais: Redes Solidárias, Cadsol, Empresas Recuperadas e Cooperativas 
Sociais, até dia 06/05/16. Diminuiram em 35% o orçamentos para as chamadas públicas. Ela informou no 
conselho que o Comitê Distrital do Cadsol está inativo.  
Patrícia ainda informou que o GT de Mulheres irá iniciar o curso on line (EAD) sobre Economia Solidária e 
Feminismo. Quem tiver interesse pode mandar e-mail para ela. Uma dificuldade do curso é o acesso a 
computador com internet. Está em diálogo com a UNB para uma possível parceria para disponibilização de 
infra-estrutura.  
Eliza (Associação dos Deficientes Varjão) – Informou que a sociedade civil irá coordenar o Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CODDEDE/DF e que irá acompanhar o conselho em 
razão da pauta dos deficientes físicos. Hoje a realidade dos deficientes é que precisam trabalhar para 
ajudar a sustentar suas famílias. A cota de trabalho para deficiente ainda não é cumprida. Hoje existem 
500 mil pessoas com alguma deficiência no DF.  Pediu apoio do fórum para que também abrace esta 
causa.  
Falou ainda da preocupação em relação aos espaços de comercialização que foram destinados para a 
economia solidária por Decreto na Feira da Torre e que hoje estão sendo invadidos e ocupados por 
pessoas que trabalham individualmente. Ficou de encaminhar as referencias do Decreto para que seja 
encaminhado via fórum à solicitação dos espaços.  
Synara (Centro de Estudos e Assessoria) – informou que na reunião anterior ficou com a 
responsabilidade de atualizar os dados de contatos porque as informações estão com várias pessoas. 
Sugeriu que apesar no FES-DFE não ter um endereço fixo, pudesse colocar provisoriamente a sala do 
FBES (Fórum Brasileiro de Economia Solidária), enquanto esta referência para guardar materiais tais 
como listas de presenças e outros documentos para ficar disponível para quem precisar e também para 
correspondências, entrega do Termo de Adesão. O FBES está no espaço das Aldeias Infantis – na 914 
norte, quadra F, casa 01. Os presentes concordaram. 
Paulo (Cáritas Arquidiocesana de Brasília) – Disse que a data do Seminário Macro-Regional Centro-Oeste, 
organizada pelo FBES foi alterada para dias 09 a 11/05, em Campo Grande/MS. As pessoas que irão pelo 
DF, também inclui organizações nacionais. Do FES-DFE: Rosimeire (Solidart), Rita de Cássia (Renascer) 
e ele. Ainda Rizoneide (IMS) e Sonia Marise (UNB). O seminário irá debater a reestruturação da 
coordenação do FBES, no processo de regionalização definido na 5º plenária e a política pública.  
CIRCUITO ECOSOL DF – Os presentes debateram sobre possíveis ações a serem realizadas antes e 
durante a feira do dia - 9 e 10 de junho, a ser realizado no setor Bancário Norte. Foi lembrada que as 
próximas agendas serão: 11, 12 e 13/08 em Taguatinga e em dezembro no Parque da Cidade e em 
comemoração ao dia da Economia Solidária. Ficaram as seguintes propostas:  

1) Workshop sobre Preço Justo e Solidário - Dia 25/05 – 08h às 17hs – Local: a confirmar 
Referencias: Fazer uma formação tendo os princípios da economia solidária como referencia e não 
assunto principal. Criar espaço de convivência e solidariedade entre os EES que irão construir a feira. As 
ações do Circuito entre uma fera e outra é que criará a familiaridade entre as pessoas e grupos. Fazer um 
espaço que seja motivador para as pessoas participarem do Circuito. Trazer a discussão: preço justo para 
quem vende ou para quem compra? Incentivar a participação de algumas pessoas dos EES em pequenas 
oficinas, onde serão feitos produtos que irão ser trocados em uma Feira de Trocas ao final do workshop. 
Trabalhar com as pessoas do EES a argumentação sobre o seu produto e economia solidária. Trazer EES 
que trabalham produtos diferentes. Ser transmitido ao vivo, no estilo reality show e fazer registro da ação 
(convidar Mídia Ninja e Jovem de Expressão). Fazer um vídeo para chamar para o Workshop. 
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2) Criar na feira um mural onde os EES e movimentos sociais possam levar uma ideia, uma 
campanha, algo que também possa chamar a atenção do consumidor e aproximá-lo da economia 
solidária.  

3) Observar a identidade visual da feira: cartaz, banner, símbolos, cores, forma de dispor as mesas.  
4) Trabalhar a divulgação e comunicação antes, mês de junho, tem o dia dos namorados, pode gerar 

uma mídia espontânea.  
5) Trazer para a atividade do Circuito atividades de cinema, vídeo mostra. Trazer outras experiências.  
6) Buscar fontes de apoio e captação de recurso para as ações do Circuito Ecosol.  
7) Abrir formulário on line para inscrições o limite de vaga para o espaço é até 20 contando as duas 

Redes. Definiu-se que quem está na reunião já está inscrito.  
INSCRIÇÕES PARA OS ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO 
Foram disponibilizados dois espaços de comercialização por parte da SEATRAB/GDF: Empreender DF dia 
22/05 e 34ª Feira do Livro de 01 a 10 de julho. Será necessário dimensionar o espaço para ver qual a 
quantidade de EES que poderão ser mobilizados.  
RECOMPOSIÇÃO COMISSÃO ELEITORAL 
Foi realizado resgate do processo de organização da eleição ano passado. Foram definidas pessoas para 
a comissão e que não deram prosseguimento para a ação. É necessário recompor a comissão eleitoral. 
Foi lido o capítulo IX do regimento que fala sobre as atribuições da comissão. Foi comentado que deveria 
ser incluído no Regimento Interno, que os representantes do poder público devem participar da Rede 
Nacional de Gestores Públicos, conforme orientação do fórum nacional e que seria bom ter a definição dos 
segmentos que podem participar. Em relação à qualquer alteração no regimento, poderá ser feita na 
plenária convocada para eleição da nova coordenação, e quanto a definição o FES-DFE utiliza a definição 
que está nos documentos do FBES. Foi realizada sugestão de deixar também na página do fórum no 
cirandas. Ficou definido que Synara e Salete irão participar da Comissão e irão consultar os outros 
participantes para ver disponibilidade em retornar. As eleições deverão acontecer em dois meses.  
 
Ata elaborada por: Synara de Almeida (Centro de Estudos e Assessoria) 
 
PARTICIPANTES DA REUNIÃO: Sérgio de Cássio (Grupo Atitude - Ceilândia); Eliza Mitiko (Associação 
Deficientes Varjão – Varjão); Salete Carvalho (SSLV / Rede Verte Brasília – Samambaia); Maria Goreti 
(RESF/ Rede Pequi – Taguatinga); Antonia Lima (Encanto das Artes – Recanto das Emas); Iraci 
(Ecoagrovila Renascer – Sobradinho); Terezinha Pantoja (Base Ecosol – Brasília); Cleuza Pereira 
(Ecoagrovila Renascer – Sobradinho); Adenilse Maria (Cáritas / CEA); Patrícia Almeida (RESF / Rede 
Pequi); Sérgio Mariani (IFB/ Gama); Marcelo Inácio (Aldeia Mundo/ Brasília); Nael Talita (Ceilândia); Paulo 
Henrique Moraes (Cáritas Brasília); Synara de Almeida (Centro de Estudos e Assessoria). 
 
 


