GT Emprego, trabalho e renda
Subgrupo Cadeias produtivas
Encontro realizado no dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h
Local: auditório da Paróquia São José Trabalhador
Facilitação: Enrico e Ligia
Participaram Maria do Carmo, Gracilene, Milvio, Maria Mercês, Antônio Jorge, Ana Carla,
Mayara e Angela.
Check in: alguma novidade/sentimento que gostaria de compartilhar com o grupo?
- a dor causada pelas tragédias recentes; o sentimento de gratidão por estar vivo e
aqui; o reconhecimento da força da natureza que nos alerta para a necessidade de
mudança dos nossos padrões; a gratidão pelo livramento; a tristeza por tantas
tragédias; a preocupação com a violência, o desemprego e a falta de perspectiva
para os mais jovens; a gratidão pelo acolhimento do grupo; o medo de acidentes; o
reconhecimento do sentido da participação do outro e o valor da escuta ativa; a
indignação com a poluição dos igarapés e o medo de novas ocorrências por conta
das chuvas.
Construção de uma breve linha do tempo do processo desenvolvido no grupo:
- set/18: criação do GT ETR;
- out/18: formação de imagem - produção das manchetes
- nov/18: aprofundamento - geração de perguntas
- dez/18: aprofundamento - leitura da pesquisa
- jan/19: reorganização do GT em subgrupos
Recuperação das ações sugeridas na conversa do encontro anterior:
- Aprofundar o conhecimento sobre cadeias produtivas em Barcarena (Agricultura
familiar, Turismo e Confecção);
- Desenvolver o selo do produtor local;
- Articular com o poder público e outras instituições;
- Articular a rede de costureiras;
- Criação de um fórum sobre cadeias produtivas em Barcarena.
O grupo decidiu dar prosseguimento à ação de aprofundar o conhecimentos sobre cadeias
produtivas e priorizou a cadeia de agricultura familiar.
Foram definidas as seguintes ações que já poderiam ser realizadas:
- Convidar agricultores para participar da conversa;
- Buscar dados e diagnósticos sobre o tema;
- Convidar especialistas no assunto.
Ficou definido que o próximo encontro acontecerá no dia 27 de fevereiro, às 14h no mesmo
local.

Foram firmados os seguintes compromissos para o dia 27.02:
- Lene irá convidar Abilene (Nova Canaã), Tom Miranda e Leonice Castro
(especialistas da prefeitura);
- Mayara irá convidar Rosinaldo (Cantina) e João (Tauaporanga);
- Angela irá convidar Irmão Carlos (Tauá) e Celivaldo (Vila Nova Itupanema);
- Maria Merces irá convidar Maria (Burajuba) e se ela não puder participar, ela
mesma irá apresentar sua vivência como agricultora;
- Milvio irá convidar alguns agricultores que conhece;
- Maria do Carmo irá buscar dados sobre o tema na Prefeitura;

Conversamos sobre os acordos de whatsapp:
- reescrever os acordos, incluindo que conversas que não são de interesse do grupo
devem ser realizadas no privado;
- Angela e Lene serão guardiãs dos acordos no grupo, relembrando a todos sempre
que necessário;
- todos concordaram em ter um grupo informativo em que somente os facilitadores
podem enviar msgs.
Conversamos sobre o envio dos convites por SMS e disseram que usam e pode funcionar.
Conversamos sobre outros canais de comunicação para divulgação e mobilização e
indicaram o rádio (pesquisar as estações), o grupo Rota Barcarena do facebook, carros de
som nas comunidades, além de outros grupos de whatsapp.

Check out: todos expressaram o sentimento que estava vivo naquele momento e
reafirmaram para o grupo o compromisso assumido até o próximo encontro. Jorge e Carla,
que não se comprometeram com uma tarefa, assumiram o compromisso de participar do
próximo encontro. Gratidão, esperança, sonhos, compromisso, aprendizado, expectativa e
vontade de mudança foram palavras presentes nas falas finais.

