Encontro Iniciativa
Barcarena Sustentável
Encontro em Barcarena, 1 de setembro de 2018

Propósito do encontro
Trocar informações, combinar agenda de
trabalho e responsabilidades para continuar
realizando a Iniciativa Barcarena Sustentável.

Agenda do
encontro

9h30: Boas-vindas e
apresentações
10h30: Atualizações
12h: Almoço
13h30: Grupos de trabalho
15h30: Próximos passos

1 de setembro de 2018

17h: Encerramento

Sobre esse relato de reunião
Este relato de reunião apresenta os resultados da reunião do dia 1 de setembro em Barcarena, destacando
os grupos de trabalho formados durante o encontro e suas discussões.
O relato é uma síntese da visão coletiva dos participantes e não necessariamente representa a opinião
individual de nenhuma organização ou indivíduo que participou do encontro. Isto é, é resultado do
entendimento do coletivo presente na reunião.
O relato não se propõe a fazer a transcrição de tudo o que foi discutido no encontro.

Quem esteve presente?
O convite foi feito a cidadãs e cidadãos de Barcarena interessados em participar da Iniciativa Barcarena Sustentável. Estiveram
presentes 70 pessoas. Alguns dos segmentos representados estão listados abaixo.
Projeto Bicho Chique; Associação Vida e Flora; Estudantes de Serviço Social; Agentes de saúde; Lideranças comunitárias das
comunidades de Bom Futuro, Jardim Vila Nova Arienga –Rio, Vila do Conde, Rio Mucuruça, Jardim São José, Japi, Luz Divina,
Pioneiro; Frente Nacional de Resistência Urbana; Câmara Técnica de Saneamento; Centro Comunitário Novo Paraíso; Associação
Nossa Senhora de Fátima; Conselho de Segurança Pública; Dialog; IEB; Escola Francisco Xavier; Associação de Alunos da UFPA;
Sindicato Construção Civil; Conselho Tutelar; União da Juventude Socialista; Núcleo São Francisco.

Acordos pactuados
Gestão cuidadosa do tempo
Inclusão
Transparência
Auto-responsabilidade
O Whatsapp é usado exclusivamente para objetivos do GT
Ninguém fala em nome da IBS
Grupo aberto: quem convida é responsável por atualizar o convidado

O que nos traz a esse encontro?
(nas palavras dos participantes)
Estamos aqui para trabalhar. Tenho o sonho de desenvolver a educação de Barcarena.
O progresso está passando na nossa porta e a gente está ﬁcando para trás. Queremos que
as empresas se posicionem e participem.
Espero que tenhamos paz e que consigamos respostas positivas para nossa comunidade.
Vejo a importância de fazer parte de um espaço de diálogo que está sendo criado por um
objetivo comum de termos uma Barcarena melhor.
Reviver a esperança que tenho de ver dias melhores para o povo. Sonho de construirmos
juntos - empresa, governo e sociedade - um novo modelo de desenvolvimento para nosso
município.

Que
conversas
queremos
ter hoje?

Grupos de trabalho
1. Trabalho, emprego e
renda
2. Água e meio ambiente
3. Educação
4. Organização
Comunitária
5. Segurança

Outros temas levantados
Habitação
Esporte e lazer
Saúde

1. GT Trabalho, emprego e renda
Propostas
1. Realizar uma Conferência Municipal de Trabalho e
Renda
- MP e MPT
- Agricultores
2. Cursos de Qualiﬁcação Proﬁssional
- Centro Integrado de Recrutamento - ONG
- Qualiﬁcação e Certiﬁcação
- Workshop de montagem de currículo
- Recolocação + Primeiro Emprego + Jovem Aprendiz
+ Estágio + DPCD
3. Incluir Trabalho, Emprego e Renda no Sistema
Participativo de Monitoramento (monitorar vagas,
etc)

1. GT Trabalho, emprego e renda
Propostas
4. Políticas Públicas de Fomento à Criação de Novos Negócios (Trabalho, Emprego e Renda)
- Agricultura familiar
- Pequenos empreendimentos
5. Reabertura Projeto de Lei de contratação de mão de obra local
- Ação direta de constitucionalidade
- Inclusão feminina
6. Comissão independente de Trabalho, Emprego e Renda
7. SINE: transparência + site
- Governança no SINE
8. Workshop de Elaboração de Projetos
- Participação de parceiros (Enactus UFPA)
- Pesquisar origem e destinação de recursos ﬁnanceiros existentes junto ao Ministério Público (recursos de TAC,
etc)

2. GT Educação
Questões relevantes apresentadas na conversa:
-

Preparação dos pais dos alunos para
ativação do conselho escolar;
Educação inclusiva
Formação continuada dos proﬁssionais de
educação;
Escola aberta;
Incentivo à leitura

Propostas:
-

Seminário sobre educação
Escola aberta
Incentivo à leitura
Programa de formação continuada ofertado
pela Hydro

3. GT Água e meio ambiente
TEMPO
A. Curto Prazo

PROPOSTAS DE AÇÃO
A.1. Implementação do Amana
Katu
A.2. Solicitar o Plano de Ação
da concessionária Águas de São
Francisco
A. 3. Discussão sobre Comitê
de Bacias Hidrorgráﬁcas

B. Médio Prazo

C. Longo Prazo

B.1. Criação de uma escola de
formação socioambiental em
Barcarena
C.1. Criação de um sistema
integrado de monitoramento
ambiental.

C.2. Órgão para fazer o
monitoramento ambiental

PRÓXIMOS PASSOS
A.1.1. Levantamento de custos

RESPONSÁVEIS
Paulo Enactus – UFPA)

A.2.1. Contatar o Petronilo
sobre o assunto para
veriﬁcação junto ao
CONCIDEBAR.
A.3.1. Contatar o COMAM de
Barcarena e o COEMA do Pará
sobre o assunto (informações
gerais, estado da arte no
município e no Pará, etc)
B.1.1. Pautar esta questão para
a próxima conversa

Ivonete

C.1.1. Membros do GT
participarem da reunião( 6/9,
às 14:30 h, no Sindquímicos)
de organização (do seminário
socioambiental de Barcarena
C.1.2. Membros do GT
participarem da reunião( 6/9,
às 14:30 h, no Sindquímicos)
de organização (do seminário
socioambiental de Barcarena

Todo o grupo

Ivonete junto ao COMAM.
Daltro junto ao COEMA

Todo o grupo

Todo o grupo

4. GT Organização Comunitária
Propostas
- Construção do Barracão na Comunidade Luz Divina
- Melhorar participação comunitária
- Participação e Responsabilidade: participar de palestras e concluir seus objetivos

5. GT Segurança
Propostas
1. Veriﬁcar recursos na PRONAS via Conseg
2. Conferência de Segurança Pública
- Convidar Conselhos Municipais
- Parceria com CONSEG e Iniciativa Barcarena Sustentável

Oferta de formações
Foram recolhidos nomes de pessoas interessadas
em participar de formações sobre os seguintes
temas:
- Resolvendo conﬂitos
- Indicadores
- Facilitando reuniões
- Entendendo informação complicada
- Sistemas alternativos para água
- Diálogo
- Alfabetização ﬁnanceira
A partir da lista de interessados serão planejadas
as ofertas de formações.

Convite de vista às Comunidades
Moradores das seguintes comunidades em Barcarena solicitaram visitas da equipe da IBS.

Comunidade

Quem?

Vila Nova Arienga -Rio

Dona Angela, Rozilda

Vila do Conde

Dilson

Bom Futuro

Patrícia

Rio Mucuruça

Dona Graça

Vila Nova

Nilda

Jardim São José

Informações sobre IBS

Nas palavras dos participantes
Éramos correntes com elos abertos e revoltosos, agora somos elos conectados e vejo que desse
diálogo muito pode surgir.
Eu cheguei e pensei em desistir, mas estou feliz em ter continuado, pois vejo que foi produtivo.
O que me tocou foi o nível, a qualidade das discussões e, especialmente, a presença dos jovens.
Vejo que a gente às vezes não conhece quem está próximo e uma ação assim faz com que a gente se
aproxime.

