IBS - Relatório Grupo de Trabalho
Grupo Emprego, Trabalho e Renda
Encontro do subgrupo Empregos Formais e Formação Técnica
05.04.2019
Participantes:
Rosilda, Luciene, Sebastiana, Mayara, Conceição, Chagas, Valdemar e Andreia.
Facilitadores:
Enrico, Ligia e Pedro
Local:
auditório da Paróquia São José Trabalhador
Data:
5 de abril, 9h.
Próximos passos:
agendar nova conversa com a Secretária Municipal de Trabalho e Emprego. Sebastiana
ficou responsável por entrar em contato com a assistente da Secretária.
Próximo encontro:
aguardando o retorno da Secretária.
Os facilitadores haviam se preparado para duas possibilidades. Um caminho "terapêutico",
que seguiria a proposta de cuidar das relações internas e que se realizaria como uma
conversa com foco nos desafios vividos entre os participantes do grupo e na possibilidade
de fortalecer as relações. E um caminho "prático", que daria continuidade à elaboração das
ações do grupo após o encontro com a Secretária Municipal de Trabalho e Emprego.
Nenhuma das duas possibilidades aconteceu, mas sim um terceiro caminho que retomou a
questão com o SINE.
O encontro foi inicialmente marcado para o dia 4, quinta-feira, à tarde, mas a chuva não
permitiu que acontecesse. Nessa tarde, os facilitadores Enrico, Ligia e Pedro foram até a
Paróquia, local combinado, e encontraram Milene, Maria do Carmo e Mayara. Em conversa
com elas e com algumas pessoas do grupo por meio do WhatsApp, foi decidido adiar o
encontro para a manhã do dia seguinte.
Às 9h do dia 5 a sala estava pronta para receber os participantes, mas começamos o
encontro com o atraso, aproximadamente 40 minutos depois. Estavam presentes Rosilda,
Sebastiana, Luciene, Mayara, que já participam do grupo, e os novatos Valdemar, Chagas e
Conceição, além de Andreia, que esteve no último Encontrão. Maria do Carmo passou
cedo, mas não pôde ficar.
Em círculo, fizemos uma breve meditação para alinhar os ritmos e depois fizemos uma
apresentação dizendo o nome e uma palavra que expressasse o movimento que cada um
realiza em relação ao movimento de transformação da cidade. Em seguida, lembramos os
combinados do círculo: falar com intenção; ouvir com atenção e o coração; todos cuidam do
grupo; e cuidado com o tempo.

Para acolher os novos participantes, iniciamos uma rodada de falas com o propósito de
resgatar o percurso do grupo, mas o sentimento mais atual logo se manifestou na voz de
um participante, que narrou um fato recente, acontecido no dia anterior, no SINE da Vila dos
Cabanos. Ele contou sobre a suspeita de um funcionário do SINE estar envolvido junto com
outro homem na "venda de lugares na fila". A conversa fluiu a partir daí na narrativa de
situações de irregularidade na organização da fila, na distribuição das vagas e no
sofrimento dos trabalhadores.
O Enrico tentou algumas vezes resgatar a conversa sobre o percurso do grupo, mas a
atenção sempre voltava para a situação vivida no SINE. O assunto ocupou quase todo o
encontro, com falas longas, que demonstravam bastante raiva sobre a situação vivida.
Foram resgatados pontos da conversa com a Alexceia e foi sugerido agendar uma nova
conversa com a Secretária para tratar sobre as situações de irregularidade. Conversamos
sobre o que seria a postura de uma pessoa que age com boa fé, que parte do princípio de
que pode estabelecer uma relação de confiança. Pedro sistematizou em um gráfico as
possibilidades de continuidade daquela conversa, considerando o acolhimento da denúncia
pela Secretária ou não.

O grupo concordou que deveria ter uma nova conversa com a Secretária e Sebastiana
assumiu a responsabilidade de entrar em contato com a assistente da Secretária para
marcar um novo encontro.
No processo de encerramento, Ligia manifestou o sentimento de frustração por não termos
cumprido com os combinados do círculo. Ao final, o grupo fez mais uma breve meditação e
cada um pensou em como havia participado do encontro. Em uma rodada de encerramento,
todos manifestaram uma auto-crítica e assumiram o compromisso de cuidar do grupo nos
próximos encontros.

