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:: Convite :: 

O convite foi encaminhado alguns dias antes 
do encontro para as pessoas que já fazem 
parte do Grupo de Trabalho sobre Emprego, 
trabalho e renda da Iniciativa Barcarena 
Sustentável. Os membros do grupo foram 
convidados a encaminhar o convite para 
outras pessoas que poderiam se interessar em 
participar.  

Em visitas nas comunidades algumas pessoas 
também foram convidadas.

O Convite



Agenda

Motivo do encontro
Compreender melhor a realidade da de 
emprego, trabalho e renda em Barcarena, 
para além da nossa experiência, e entender 
como podemos agir juntos para melhorar 
essa realidade. 

 

➢ Boas-vindas 

➢ Rodada de chegada: que música ou 
ritmo eu acordei hoje?

➢ Retomada última reunião e o que é o 
IBS e seu propósito;

➢
Releitura da imagem produzida no 
último encontro; 

➢
Levantar perguntas: Que perguntas 
poderiam nos ajudar a compreender 
melhor essa situação? 

➢
Combinados para o próximo encontro

➢
Check out: como estamos saindo?



Quem participou?

Encontro do Grupo de Trabalho sobre Emprego, 
trabalho e renda
Quarta-feira, 28.11.18
Auditório da Paróquia São José Trabalhador

Participantes 
Cileia Santos
Midiã Cardim
Rosilda Santos
Mayara Gomes 
Angela Vieira
Raquel Dias
Sandra 
Fabiano Pereira
Osiel dos Santos
Clarice Ramos
Gilvandro 
Gracilene Barreto
Milene Maues
Rosa Maria

Facilitadores
Anna Romanelli
Bruna Viana
Enrico Rocha



Quando falamos sobre emprego, trabalho e 
renda em Barcarena hoje, do que estamos 
falando?

Retomada da 
imagem formada na 
reunião de 31 de 
outubro sobre a 
situação atual da de 
trabalho, emprego e 
renda em Barcarena.



➢ A economia de Barcarena é pouco diversificada e ainda dependente da 
indústria;

➢ Barcarena vem sofrendo com o aumento da violência devido à falta de emprego;
➢ A Prefeitura de Barcarena não prioriza a agricultura familiar;
➢ Empresas de Barcarena não valorizam a mão-de-obra local;
➢ O SINE tem muita influência política e não abre oportunidade de emprego para os 

trabalhadores;
➢ Barcarena não possui uma estrutura de atendimento humanizado para intermediar 

mão-de-obra;
➢ A falta de regularização fundiária impede o desenvolvimento agropecuário de 

Barcarena;
➢ Barcarena reivindica projetos e emprego mas recebe apenas cesta básica;
➢ Barcarena sofre com a desorganização na distribuição dos empregos;
➢ Os programas Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego não atendem as demandas dos 

jovens das comunidades carentes de Barcarena; 
➢ Falta incentivo para micro e pequenas empresas em Barcarena;
➢ A Zona Franca de Barcarena não saiu do papel;
➢ Falta de renda gera exploracão sexual infantil em Barcarena;
➢ Falta oportunidade de trabalho para jovens, mulheres e idosos.

Quando falamos sobre emprego, trabalho e 
renda em Barcarena hoje, do que estamos 
falando?

Retomada da 
imagem formada na 
reunião de 31 de 
outubro sobre a 
situação atual da 
educação em 
Barcarena.



Para mudar a realidade do emprego, trabalho 
e renda em Barcarena, o que precisamos 
saber? 

Que perguntas 
poderiam nos 
ajudar a 
compreender 
melhor essa 
situação? 
Quais são as 
prioridades?



Para mudar a realidade de emprego, trabalho e 
renda em Barcarena, o que precisamos saber? 

Perguntas com 7 votos
Porque que a economia de Barcarena depende 
diretamente da indústria?

Perguntas com 6 votos
Quais são as políticas públicas de emprego para 
Barcarena? Como funcionam?

Perguntas com 4 votos
Quais são os cursos de acesso viável para os 
desempregados? ($) Qualificação

 

Perguntas com 3 votos
Quais são as necessidades de mão-de-obra de todas 
as empresas de Barcarena?
Quais as atividades econômicas realizadas em 
Barcarena?
Como são distribuição os recursos públicos para cada 
uma das atividades econômicas?

Perguntas com 2 votos 
Quem fiscaliza o SINE?
Porque a maioria dos idosos são excluídos das suas 
funções?
Será que os jovens estão tendo atenção do Governo?
O que falta para Barcarena para se devolver 
economicamente e socialmente?



Para mudar a realidade de emprego, trabalho e 
renda em Barcarena, o que precisamos saber? 

Perguntas com 1 voto

➢ A Prefeitura pode usar parte dos impostos vindo das empresas para qualificar os trabalhadores de 
Barcarena?

➢ Existe linha de financiamento para o pequeno, médio e grande empresário, para a geração de emprego e 
renda? 

➢ Porque as instituições públicas de ensino não estão em peso em Barcarena?
➢ O que falta para as comunidades para serem agentes transformadores?
➢ Porque a Secretaria da Agricultura não oferece amplo apoio técnico para fomenter a prática no 

município?
➢ Porque  os cursos de capacitação do Governo do Estado não chegam em Barcarena?
➢ Porque falta oportunidade para os jovens em Barcarena?
➢ De que forma podemos fomenter alternativas diferentes de emprego e renda além do emprego fornmal?
➢ Porque a Zona Franca de Barcarena não saiu do papel?



Para mudar a realidade da Educação em 
Barcarena, o que precisamos saber? 

Outras perguntas criadas :

➢ A Lei do Jovem Aprendiz é conhecida por todos?
➢ Esta lei está sendo aplicada (14 a 24 anos?)
➢ A FIEPA já tentou articular a aprovação da Zona Franca?
➢ Quais os cursos que a Prefeitura oferece e qual o suporte para o agricultor? (horta-peixe)
➢ As empresas podem apoiar a formalização de cooperativas para mulheres acima de 45 anos e idosos? (uniforme);
➢ Podemos fiscalizar os SINE? Tem algum instrumento legal que permita a sociedade civil fiscalizar/monitorar o SINE?
➢ Porque tem influência política no SINE?
➢ Qual o orçamento do SINE? Dá conta?
➢ Qual a estrutura adequada para o funcionamento de um SINE?
➢ O SINE possui equipe técnica adequada para atender a população?
➢ Será que as vagas no município só tem oportunidade na indústria?
➢ Como tornar mais efetiva a fiscalização da população sobre os gastos públicos?
➢ Porque não existe política pública voltada para o emprego e renda em Barcarena?
➢ Porque a UEPA não oferece curso de extensão no município e como oferecer?
➢ Há necessidade de um novo órgão intermediador em Barcarena?
➢ Existe linha de financiamento para a agricultura familiar em Barcarena?

 



Para mudar a realidade da Educação em 
Barcarena, o que precisamos saber? 

Perguntas que são propostas:

➢ De que forma se pode criar um banco de dados nas comunidades?
➢ De que forma pode se disvincular o SINE da Prefeitura?
➢ É possível criar o centro de Integração, Recrutamento, Qualificação e Certificação?
➢ Como criar um Banco de Dados das vagas que seja disponibilizado para as comunidades?
➢ Como articular a presença do Sebrae para dar assistência técnica ao micro e pequeno 

empreendedor em Barcarena?



Quais são os próximos passos?

Encaminhamentos
○ Enviar as perguntas priorizadas (com maior quantidade de votos) para as 

pesquisadoras.



Convite
próxima 
reunião

Sábado, 15.12
9h às 16h
Espaço 5
Av. Eduardo Angelim, 374, Barcarena
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