
 

GT ETR com Synergia e Hydro 
 
Local: Nepam 
Data: 07.05.19 
Horário: 16h 
 
O propósito do encontro foi apresentar o diagnóstico da pesquisa do Programa Todos pelo 
Trabalho (Hydro/ Synergia). 
 
Antecedentes: nas semanas anteriores ocorreu um debate no grupo do whatsapp 
questionando o programa e a atuação da Synergia, o que motivou uma conversa entre as 
equipes da IBS, Synergia e Hydro. A conversa retomou a ideia, já discutida anteriormente 
em um encontro em SP, de abrir espaço em um encontro do GT ETR para a devolutiva da 
pesquisa. O encontro seria organizado pela equipe da Synergia, que proporia como 
participante do GT, mas diante do conflito instaurado nas redes sociais, o convite foi 
mobilizado no whatsapp pelo Enrico. A equipe da Synergia produziu o encontro. 
 
Convite: 
Olá Pessoal!  
Na próxima terça, 7 de maio , vamos ter um encontro entre o GT Emprego, Trabalho e 
Renda da IBS e as equipes da Synergia e da Hydro para conversar sobre o diagnóstico 
do programa Todos pelo Trabalho. Será uma oportunidade para todos do grupo 
conhecerem os dados produzidos pela pesquisa e debatermos sobre as questões 
envolvidas no programa. 
O encontro será no Nepam às 16h. O endereço é Av. Dom Romualdo Coelho Q 388 Lt. 2, 
em frente ao colégio Pitágoras, na Vila dos Cabanos. 
Quem confirma a presença? 
 
Participantes: 
Milene (Hydro); Sandra, Mirian e Mayara (Synergia); Enrico e Marina (facilitadores IBS); 
Rosilda, Angela, Fabiano, Lene Barreto, Adelson, Sebastiana, Milvio, Valéria (prefeitura), 
amiga da Lene 
 
O encontro teve facilitação da equipe da Synergia. Milene apresentou brevemente um PPT 
sobre o Programa Todos pelo Trabalho. Encerradas as etapas de pesquisa e devolutiva dos 
dados, estão acontecendo workshops com diversos setores para desenvolvimento de 
ações. 
 
Sandra fez uma dinâmica do emaranhado, com fios de duas cores. O grupo se enrolou nos 
fios e ao se desenrolar cada pessoa apresentava uma barreira e um potencial para 
solucionar as questões relacionadas a trabalho, emprego e renda na cidade. Um painel com 
as barreiras e os potenciais foi construído. Nesse momento, o ambiente de diálogo 
proporcionado pela IBS foi citado mais de uma vez como potencial para transformação. 
 
Na sequência, o grupo se dividiu em pequenos grupos para analisar alguns dos dados 
sistematizados pela pesquisa. Cada pequeno grupo ficou com um conjunto de dados 



 

reunidos por temas. Após a observação, os pequenos grupos selecionaram até dois dados 
para compartilhar com o grupão. 
 
Uma breve rodada de avaliação sobre o encontro encerrou as atividades. As palavras 
enunciadas foram apreciativas. 


