GT Emprego, trabalho e renda
Subgrupos Empregos Formais e Formação Técnica
Encontro realizado no dia 14 de fevereiro de 2019, às 13h30
Local: auditório da Paróquia São José Trabalhador
Facilitação: Enrico e Ligia
Participaram:
1. Abilene Brito
2. Mílvio
3. Fernanda Pinheiro
4. Maria Luciene Santos Pinheiro
5. Matilde Santos
6. Ana Carla de Souza
7. Mayara Gomes
8. Sandra G. Lima
9. Gracilene Barreto
10. Valéria Cristina
11. Maria Mercês
12. Rosilda Santos
13. Maria Antônia de Sousa Pinheiro
14. Adelson Soares
15. Odilene da Silva
16. Angela Maria Vieira
Check in: após um breve exercício de visualização do momento em que cada um acordou e
tomou consciência sobre a sensação de estar vivo naquele lugar, naquele momento, entre
aquelas pessoas e de conexão com o sentimento que estava presente naquele instante,
todos compartilharam uma palavra que expressava esse sentimento:
- gratidão, esperança e fé foram palavras citadas algumas vezes; coragem, alegria e
amor também foram expressas no círculo
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:
- subgrupo Empregos Formais:
- articular reuniões com empresas e poder público;
- desenvolver projeto do Centro Integrado Comunitário;
-

subgrupo Ensino Técnico:

-

buscar informações sobre a obra da Escola Técnica;
articular com os cursos técnicos da cidade uma política de bolsas;

Os participantes se dividiram em dois grupos, seguindo os próprios interesses e
aproximando-se da indicação dos temas no chão da sala.
Enrico seguiu a facilitação do subgrupo Empregos Formais e Lígia do subgrupo Ensino
Técnico. As conversas tinham como orientação definir ações que já pudessem ser
realizadas nos próximos dias, até um novo encontro definido para o dia 26.02.
No subgrupo Ensino Técnico foram definidas as seguintes ações, com os respectivos
responsáveis:
- Convidar pessoas das instituições IPAM e NEPAM para explicar como funcionam as
bolsas e as provas de entrada - Milvio;
- Conversar com Priscila sobre parceria Sine - Senac para cursos gratuitos - Milvio;
- Entender o que houve com o prédio do Senac em Barcarena sede - Abilene;
- Buscar informações sobre como funcionam os processos seletivos das empresas
para ensino técnico - Fernanda (Hydro Alunorte) e Abilene (Edson - Hydro);
- Conhecer melhor o instituto Efrain Leão para saber quais cursos estão disponíveis Abilene vai falar com a Sabá

No subgrupo Empregos Formais a conversa aconteceu em círculo, respeitando um objeto
da fala. A partir das ideias apresentadas, as ações foram nomeadas e registradas em um
cartaz disposto no centro do círculo. Após a leitura dos registros, algumas pessoas
assumiram a responsabilidade por realizar as ações definidas:
-

-

Rosilda ficou de conversar com o Prof. Fabiano sobre o que já foi feito em termos de
denúncia aos órgãos de fiscalização do Sine;
Angela ficou de tentar agendar uma reunião com a Secretária do Sine, Alexceia, no
dia 26.02 pela manhã para retomar uma conversa sobre a insatisfação da
comunidade;
No dia 25.02 às 16h30, caso confirme a reunião no Sine, o grupo irá se encontrar
para conversar sobre a pauta que será apresentada;

Retomamos o círculo com todos os participantes e as ações definidas foram partilhadas
entre todos.
Check out: todos expressaram o sentimento que estava vivo naquele momento. Confiança,
força, esperança, fé, união foram palavras apresentadas.

