IBS - Grupo de Trabalho
Emprego, Trabalho e Renda
Preparação reunião de relato do encontro com a Secretária
21 de março 2019
14h às 17h
Sindiquímicos
chegada
Marcos na parede em folhas A4, sendo o último o marco de hoje
Acordos no centro do círculo
check-in
Reflexão realizada em silêncio para as pessoas se conectarem com o caminho até aqui, com o
propósito de hoje, com os seus sentimentos de agora.... Se conectar com a cidade em
movimento, com o movimento na intenção de criar uma cidade melhor pra todos...
Uma palavra que cada um gostaria de oferecer ao grupo que traduz o seu momento de agora.
"esperança, experiência, compartilhamento, gratidão, fé, coragem, ousadia, admiração".
relembrando acordos com a participação do grupo.
intenção de hoje e resgate do caminho até aqui
Caminhamos pela sala passando pelos 4 marcos abaixo.
- Decidimos conversar com a Secretária de Emprego
- Definimos a pauta e enviamos para ela
- Nos preparamos para a reunião
- Fizemos a reunião
círculo de perguntas
Voltamos para o círculo e compartilhamos a intenção de hoje (relato da reunião). Em duplas,
pessoas conversaram sobre:
O que eu gostaria de saber sobre a conversa com a Alexcéia?
O que eu tenho curiosidade de saber sobre a conversa com a Alexcéia?
"Sobre a Comissão Municipal de Emprego. Existe na CME uma representação de mulheres
(sindical, associação de mulheres…) e quais são os dados da empregabilidade de mulheres no
município (oferta de mão-de-obra x vagas)? A gestão municipal tem alguma política ou ação
direcionada às mulheres?"
"Expectativa x Realidade na relação com a Semute?"
"Gostaria de saber a respeito de senha para tirar carteira de trabalho e CPF."
"Como ficou a parceria do SINE com a comunidade".

"Como ficou o processo de cadastramento no SINE? Foi com senha, agendamento?"
"Como ficou as vagar de emprego das comunidades de Barcarena?"
"O grupo saiu com algum acordo com a Semute?"
"Qual foi a resposta sobre atendimento e humanização do SINE?"
"Quais foram as decisões tomadas e encaminhamentos?"
"Como se dá a transparência dos serciços ofertados pelo SINE?"
"Como foi a discussão sobre a pauta de participação popular?"
"Tem algum vereador fazendo parte dessa comissão?"
"A comissão municipal de emprego é vigente?"
relato da reunião
Fabiano, Angela e Sebastiana apresentaram relato da reunião.
reflexão
Em trios, pessoas refletem sobre:
O que avalio como positivo e o que avalio que poderia ser melhor nesse processo?
E sobre a sua participação, o que foi positivo e o que poderia ser melhor?
Círculo de compartilhamento
Conversa no círculo sobre o assunto dos trios.
Da conversa que você acabou de ter, o que é importante dividir com o círculo?
Perguntas para ter em mente:
- Algo mudou no nosso jeito de fazer?
- O que a gente aprendeu?
Estacionamento de ideias surgidas durante a conversa:
- Acompanhar andamento da inclusão de novos membros para o conselho (mulheres?);
- Acompanhar retorno da Secretária sobre possíveis mudanças na divulgação das vagas
(site);
- Aprofundar conhecimento sobre a legislação que regula o conselho municipal de
emprego;
- Como podemos contribuir para aprimorar os mecanismos de transparência e de
combate à corrupção?
- Como podemos compartilhar informações entre os integrantes do grupo?
- Vamos conversar sobre as nossas relações internas, o que nos fragiliza e o que nos
fortalece?
Falas da roda de apresentação
Alguns participantes se apresentavam e diziam: "Meu nome é XXX e faço parte da IBS". "Já me
sinto IBS", "Já me sinto pertencente à IBS", "Acho que sou IBS também, tento me afastar e não
consigo".

Falas do relato da reunião
Às vezes o caminho mais rápido é cobrar. Mas nós não fomos lá para cobrar. Nós fomos lá
para entender melhor. Por isso acho que ela se desarmou.
O que dá a entender é que o diálogo foi importante. Parece que ela tinha medo da IBS. Parece
que isso mudou.
Teve mudança da parte dela e teve mudança da minha parte.
Harmonia, chegamos alinhados, teve interação. Houve desarme dos dois lados e agora parece
que o assunto está sendo tratado como deveria.
Falas da reflexão final sobre o nosso jeito de fazer nesse processo da solicitação da
reunião com a Alexcéia
"Depois que comecei a participar do IBS e observar os facilitadores e as facilitadoras eu
observo muita mudança positiva no andamento das reuniões (...)."
"Me preocupo para não ser descartado. A partir do momento que a informação já não serve
mais o informante é descartado."
Se referindo ao desenho que ela tinha feito num papel durante sua reflexão individual:
"Fiz uma árvore que começou como uma plantinha. E eu já tô vendo fruto nessa árvore. O IBS
é uma árvore que começou a dar fruto.
No SINE, nas comunidades, quando você fala sobre IBS já tem respeito…"
Contou que recebeu uma foto por uma amiga do trabalho que fizemos em Cupuaçu e
comentou: "Achei muito bonito o trabalho de vocês em Cupuaçu."
"Já foi um grande passo o Prof. Fabiano chegar desarmado na reunião. E mesmo que ela [a
Secretária] se preparou armada ele veio em espírito de paz e ela desarmou."
Eu preciso falar pra vocês da dificuldade de falar do meu lugar de fala. Eu solicitei meu
afastamento da IBS para minha superiora por causa do meu lugar de fala. Porque quando
estou aqui não falo como instituição, mas sou funcionária pública. Contou que a superiora dela
autorizou ela a não participar mais, e que ela disse que agora só viria se fosse sair da sua casa
e ir por livre e espontânea vontade. E que ela acabou não conseguindo se afastar.

"Com essa reunião com a Secretária eu vi políticas públicas se entrelaçando. Já vejo
articulação da SEMUTE com a SEMAS, já vejo o governo escutando esse grupo. Com uma
visita, com um diálogo, nós, vocês são capazes de entrelaçar um tanto de coisa.
No governo há uma dificuldade muito grande de entender o papel da IBS, o papel de
intermediação da IBS. Quando Enrico foi lá com a Lígia a Secretária entendeu o papel de
intermediação. Isso é uma construção. O quanto o diálogo pode mudar as coisas. Aí fica mais
difícil ainda de sair [ da IBS]."
A IBS trouxe pessoas maravilhosas. Antes o SINE era um bicho de sete cabeças. Em setembro
quando a Rosilda puxou o grupo todo mundo queria acabar com o SINE 'porque ele não
presta'. Mas ninguém nunca tinha sentado com o SINE. Quando a gente fez a reunião as
coisas mudaram. A gente tem que conhecer antes de falar. Na consulta pública do aterro
alguém disse que as lideranças em Barcarena são tudo brigonas. E uma liderança desfez essa
fala.
Será que tem que acontecer uma IBS na vida de cada um de nós pra gente se transformar? E
se o IBS for embora, acabou? A gente precisa se rever, se transformar. Aconteceu um
problema comigo na Beira Rio e eu liguei pra um colega pra ele me ajudar. Mesmo a gente
sendo de partidos diferentes, de opiniões diferentes…
A gente tem que olhar pra nós. A gente tem que saber a hora de brigar e a hora de dialogar.
Me pegou muito a capacidade desse coletivo de a gente se despir e se colocar no lugar do
outro. Tanto da Secretária quanto do grupo, de quem foi na reunião. Me sinto com gratidão. Pra
mim a IBS se traduz como um espaço coletivo.
Como as riquezas (políticas) vão se integrar?
Se referindo ao fato de que a IBS tinha contribuído com as mudanças na relação com o SINE
mas que o próprio SINE tinha melhorado muito de setembro até hoje.
O Sine hoje mudou, vai olhar em setembro como era o SINE. Agora o SINE mudou, por várias
denúncias e pelo IBS também.
IBS foi uma fonte de integração pra mim, fonte de conhecimento…
A conversa que a gente teve com ela [ a Secretária] eu gostei. Agradeço a Deus por estar no
grupo. A gente poderia sim já ter feito isso antes, mas tudo tem seu tempo.
Pensar que um é azul, o outro é amarelo, não. Isso só faz atrapalhar. Vamos unir forças.
Eles estiveram na nossa comunidade e a gente pensa poxa, que bom… Porque a gente já não
tinha mais esperança de nada.

