Iniciativa Barcarena Sustentável
Encontro realizado em 13 de setembro de 2018 na Associação
Comunitária da Vila do Conde

Elaborado por Barbara Oliveira e Marina Minari, Facilitadoras de Diálogo
Fotos por Angela Maria

Desenhar o escopo ou missão do grupo de trabalho (para quê ele existe), como queremos
trabalhar (nossos combinados ou acordos) e o que para nós é sinal de que o trabalho do que
grupo está dando certo e produzindo resultados positivos para Barcarena.
Esclarecer o que é a Iniciativa Barcarena Sustentável e qual é a relação com os grupos de
trabalho temáticos.

Esse relato de reunião apresenta os temas discutidos durante o encontro e as contribuições construídas
coletivamente pelos diversos participantes como temas prioritários para o trabalho em grupo.
O relato é uma síntese da visão coletiva dos participantes e não necessariamente representa a opinião individual de
nenhuma organização ou indivíduo que participou do encontro. Isto é, é resultado do entendimento do coletivo
presente na reunião.
O relato não se propõe a fazer a transcrição de tudo o que foi discutido no encontro.
As seções que dizem respeito a Acordos de Colaboração, Objetivos do Grupo de Trabalho, Papel dos Facilitadores
e das Reuniões, Agenda de Trabalho para os próximos meses foram pactuados por todos os participantes como
compromissos que irão pautar o trabalho do grupo seguindo adiante. A seção Papel dos Participantes será discutida
no próximo encontro e foi sugerida pelos facilitadores.

Ana (Major Peteca); Dilson (Centro Comunitário Vila do Conde); Nilson (Associação de
Empreendedores do BEJA); *Lucia (Entidade Porto Seguro): Dino (BEJA); Rosenaldo (?);
Oraci (CDI); Rosilda (Comunidade Arienga Rio); Angela (Canquiama); Marina
(Facilitadora do Grupo de Trabalho de Emprego, Trabalho e Renda do IBS); Barbara
(Facilitadora do Grupo de Trabalho de Emprego, Trabalho e Renda do SBI); *Fabiano (à
distância) (OTB); Maria José (Fazendinha); Cleonice (Major Peteca); Neli (??); Sandra (??);
Sheila (Bairro Industrial); Maria José e Vitor (??)
Pessoas marcadas com * participaram parcialmente da reunião.

§ Geral: Ajudar a criar mais capacidade junto aos/às Barcarenenses para gerarem

ação efetiva e estruturante em temas de renda, trabalho e emprego.

§ Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Entender juntos a questão de emprego e do trabalho em Barcarena (Quais são os desafios?)
Ter um jeito de trabalhar que crie oportunidades, confiança e pontes entre diversos atores.
Explorar alternativas de geração de renda que atendam o urbano e o rural.
Criar ações juntos que gerem empregos e possibilitem formas não-industriais de geração de
renda.
Ter uma visão ampla dos temas de trabalho envolvendo o município e também conectando
com outras temáticas de trabalho como educação (e EJA, por exemplo)

1.

Iremos usar esse espaço para focar nos objetivos do GT. Esse grupo trabalha para melhorar o acesso e a oferta de emprego e
renda em Barcarena e região (Abaetetuba), de forma estruturante.

2.

Teremos paciência uns com os outros e com o processo e responsabilidade perante ambos e perante à comunidade (mostrar
serviço).

3.

Esse grupo também se empenha na implementação de ações e presta contas entre si e para os demais.

4.

Iremos convidar novas pessoas e informar-lhes sobre os objetivos do grupo de trabalho, para somar, entre pessoas da
comunidade, pessoas de empresa, representantes do setor público que nos apoie na construção de propostas e sua
implementação.

5.

Buscaremos ter uma visão ampla dos desafios e soluções, para além das questões imediatas.

6.

Seremos pontuais no horário de chegada e encerramento da reunião.

7.

Iremos respeitar a fala um do outro.

8.

Iremos desligar os celulares.

9.

Os planos e propostas que forem construídos nos encontros do GT serão apresentados pelos participantes em nome de suas
próprias instituições, mas não em nome do GT, que por ser um grupo de trabalho não tem institucionalidade nem
representatividade.

10.

Os facilitadores do GT não irão falar em nome dos participantes ou apresentar propostas como se do GT ou das comunidades
fossem. Isto é, cada um fala em nome próprio.

11.

Esse GT é apartidário e independente de qualquer de seus participantes, sendo coordenado pela Iniciativa Barcarena Sustentável.
Ele congrega participantes de diversos setores da sociedade que queira trabalhar por seus objetivos em prol de renda e emprego
em Barcarena e região. Os participantes se envolvem ativamente e contribuem para o bom funcionamento e resultados do GT.

§

Sobre o Grupo de Trabalho:
§ O que é esse grupo?
§ Como ele funciona?

§ Quais seus objetivos e ambição?
§ Quais os seus limites?

§ Regimento do grupo (Acordos)
§ Que tipo de ferramentas e capacitação pode ser útil para ajudar o GT a ser efetivo?

§

Sobre trabalho, emprego e renda:

§ Como trazer emprego para as comunidades?

§ Como trazer soluções de emprego, trabalho e renda para áreas urbanas e rurais?
§ Como qualificar a mão de obra?

§ Como mapear os talentos dos comunitários em cada comunidade, sua formação?
§ Quais são as vocações das diferentes comunidades para geração de emprego, trabalho e renda?

§

Projetos comunitários dentro das comunidades, para além de emprego e renda

§

Formas de governança e participação social

§ Fortalecimento de centro e comissão independente

§

Como comunicar e somar esforços com outros parceiros e atores diversos que possam aumentar a credibilidade das ações
e apoiar na implementação de ações e propostas

§

Transparência e prestação de contas para as comunidades

Participação cidadã
Prestação de contas para sua comunidade
Envolvimento de jovens e pessoas que possam aportar para a discussão, mesmo que
pensem diferente
Contribuir com as melhores ideias e propostas de comunicação
Organizar-se, compartilhar informação, e garantir que as propostas realmente reflitam as
necessidades dos diversos públicos impactados para uma Barcarena melhor
Participar das reuniões com responsabilidade, contribuir para sua organização e fluidez
e aventurar-se como co-facilitadores nos diversos momentos e oportunidades.

Ajudar a construir pontes
Organizar as ideias trazidas pelos participantes e a fluir a conversa, com respeito a uma
pauta acordada
Ajudar a gerar capacidades de facilitação e participação no diálogo efetivo que gera
ação
Ajudar a pensar formas de acompanhar os impactos das ações e conversas e medir o
que está dando certo.

Reunião para quê? Para conversar sobre o trabalho que é feito entre uma reunião e
outra e para preparar para a próxima reunião.
Reunião é local de diálogo, tomada de decisão sobre ações importantes e prestação de
contas.

•

Os participantes do GT irão se reunir no dia 15/09 no Sindiquimicos para construir uma
estratégia e proposta a ser levada na reunião de 19/09 pelos representantes das
comunidades/organizações, a propósito das vagas de subcontratadas que se abrem em
setembro.

•

A próxima reunião do GT de Emprego trabalho e renda fica agendada para daqui a duas
semanas (data a confirmar). Os participantes manifestaram o desejo de se reunir
quinzenalmente.

•

A construção de um plano de trabalho será iniciado online e acordado durante o próximo
encontro, quando também teremos um lanche coletivo ofertado pelos próprios
participantes (a Sandra vai trazer um bolo, quem mais se comprometeu?

O Grupo de Trabalho sobre Emprego, Trabalho e Renda faz parte da Iniciativa Barcarena Sustentável e envolve múltiplos atores
para uma Barcarena Sustentável.
•

A iniciativa é uma plataforma permanente de diálogo e ação colaborativa para o desenvolvimento sustentável de Barcarena fundada
em pilares como: monitoramento e uso de informações científicas e confiáveis; desenvolvimento de projetos e iniciativas em temas
relevantes para o desenvolvimento local e; solução de conflitos e construção de confiança para fortalecimento das estruturas sociais.

•

Tem como objetivo encorajar o protagonismo de moradores e organizações em Barcarena, e criar capacidades para que possam
dialogar, contrastar visões e, sempre que possível, convergir em ação conjunta para temas de interesse econômico e socioambiental
de todos, desenvolvendo ideias e ações para sua concretização, entre vários atores.

•

É organizada por mediadores de diálogo, e tem caráter apartidário (sem afiliação política), inclusivo e transparente. Sua atuação é
independente e neutra quanto às posições e interesses de seus diversos participantes e da organização que aportou recursos para
sua criação, a Hydro.

Quem pode participar?
•

Todos que queiram contribuir para a construção de soluções sustentáveis para Barcarena em temas relevantes como gestão da
água, desenvolvimento urbano, educação, qualidade ambiental e de saúde, geração de emprego, renda e trabalho, entre outros.

Quer fazer parte?
•

Entre em contato com as facilitadoras: Barbara Oliveira barbaradialogobarcarena@gmail.com e (11) 986490053 e Marina Minari
maminari@gmail.com e (11) 974887003

