IBS - Relatório Grupo de Trabalho
Grupo Emprego, Trabalho e Renda
28.06.2019
Participantes: Angela, Daltro, Sebastiana, Rosilda, Odilene e Petronilo
Facilitadores: Enrico e Lígia
Local: Prisma
Propósito: resgatar o propósito e direcionamento do grupo. Repactuação.
Agenda:
9h - Chegada
9h30 - Check in. Respiração e uma palavra que defina a expectativa para o dia.
10h - Resgate dos últimos acontecimentos do grupo:
- 21.03.19: encontro de avaliação da reunião na SEMUTE, que gerou um
“estacionamento” de futuras ações;
- 05.04.19: novas denúncias sobre o Sine com a chegada de novas pessoas no
grupo e decisão por um novo encontro com a Secretária; Sebastiana se
responsabilizou por solicitar novo encontro com a Secretária;
- 07.05.19: encontro com a Synergia para devolutiva do diagnóstico
10h15 - Círculo: O que aconteceu desde o último encontro?
10h45 - Círculo:
● O que podemos aprender com essa situação?
● Por que a ausência de resposta da secretária gerou uma suspensão das atividades
do grupo?
● Vamos olhar para o padrão de desconfiança que existe nas relações em Barcarena?
Como esse padrão se expressa entre nós?
● Como resgatar o nosso propósito? (e o propósito da IBS)
● O que queremos fazer juntos daqui em diante?
11h45 - Sistematização e check out
12h - Encerramento
A pauta do encontro foi rearticulada diante das emoções acaloradas que alguns
participantes trouxeram. A dupla de facilitadores sentiu a necessidade de abrir espaço para
que as emoções fossem compartilhadas, entendendo que somente assim o grupo
conseguiria avançar em questões objetivas. Portanto, um checkin mais demorado foi
realizado. Depois de resgatarmos os acordos do círculo, o grupo compartilhou livremente os
sentimentos presentes naquele instante. Longas narrativas, incluindo experiências diretas
com situações de extrema violência, foram apresentadas.

Um painel com palavras-chaves foi sendo construído no centro do círculo:
Mulheres organizadas - Atitude que aponta para dias melhores - Desemprego - Fé Conquistas pessoais - Instalação de novas empresas - Luta - Organização da comunidade Cuidado com os espaços de diálogo - Esperança - Riqueza produzida, cidade sem estrutura
- Contaminação - O desafio de cuidar de Barcarena - Transparência e sinceridade - Crime
organizado - Violência - Descrença - Sentimento de urgência - Insatisfação - Sofrimento do
Povo - Comunidades vs. Empresas - Ninguém olha por nós - Ausência de futuro - Muita
coisa acontecendo em Barcarena.
Em seguida, o grupo resgatou o processo vivido até aquele encontro, buscando
compreender razões para a dispersão dos participantes e para o grande intervalo desde o
último encontro. A ausência de resposta da Secretária de Trabalho, Emprego e Renda foi
apontada como um fator desmobilizador. Outro fator importante foi o mal uso do grupo do
whatsapp. Diante desses fatores, os participantes decidiram que seria necessário fazer uma
nova convocação para retomar as atividades já planejadas e que deveria ser criado um
novo grupo de whatsapp com regras mais claras e moderação mais rígida.
As novas regras:
●

●

●

Os participantes do GT ETR criarão um novo grupo de whatsapp, que será apenas
para aqueles que participam efetivamente dos encontros presenciais e cujas
discussões serão somente sobre os temas do grupo da IBS. Outras questões
referentes aos temas emprego, trabalho e renda deverão ser direcionadas ao grupo
de whatsapp que já existe, que deixará de ser um espaço de comunicação da IBS;
Para participar do novo grupo de whatsapp, o participante precisa estar presente nos
encontros. Aqueles que faltarem a dois encontros sem justificativa serão excluídos
do grupo;
O grupo vai elaborar na próxima reunião uma “etiqueta” para a comunicação por
whatsapp e criar regras para advertências e para exclusão de participantes.

Encerradas as conversas sobre o grupo do whatsapp, o grupo combinou o próximo
encontro para o dia 10/07.

