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O primeiro encontro da Iniciativa Barcarena Sustentável em 2019 foi dedicado a fortalecer a comunidade IBS,  
reconhecer a força das conversas para inspirar ações de qualidade e dar continuidade às atividades dos grupos de 
trabalho. 



Cerca de 70 pessoas de diversas 
comunidades de Barcarena estiveram 
presentes. 

O encontro contou com a participação de uma 
facilitadora gráfica que, por meio de ilustrações, 
captou conversas e ideias que surgiram ao 
longo do dia e que ajudaram a construir um 
painel visual representando o que foi vivenciado 
pelos participantes no primeiro Encontrão de 
2019. Algumas imagens desse painel foram 
usadas para ilustrar esse relatório. 

 



:: Propósito do Encontro :: 

✓ Nosso reconhecimento como comunidade;

✓ Aprender sobre o papel da conversa na ação 
de qualidade; 

✓ Entender a responsabilidade de cada um na 
mudança que queremos para Barcarena. 

:: O que a IBS não é :: 

✓ Entrega de cartão alimentação;
✓ Termo de ajuste de conduta (TAC);

✓ Termo de compromisso;

✓ Fundo Estadual do Meio Ambiente;

✓ Nem o ”Fundo da Hydro”, nem a Hydro;

✓ Prefeitura;

✓ Partido político;

✓ CODEC.

 



O papel da Conversa na Ação: 
Para iniciar as atividades do dia, os participantes foram 
convidados a formar duplas e conversar sobre as 
seguintes perguntas:

• Como eu cheguei até aqui?

• O que eu amo em Barcarena?

• Qual dor de Barcarena eu carrego comigo?

• A que sou grato pela minha participação na IBS?

• Qual o meu sonho para a IBS?

As conversas foram uma excelente oportunidade de 
criação de um espaço compartilhado de proximidade e 
intimidade, em que todos puderam refletir sobre sua 
relação com a cidade. 
Encerradas as conversas em duplas, os participantes 
partiram para as atividades de seus respectivos Grupos 
de Trabalho.



Relato sobre os Grupos de Trabalho

Este relato apresenta os resultados da reunião do dia 19 de Janeiro de 2019, em Barcarena, destacando as principais atividades 
realizadas e os pontos centrais discutidos nos Grupos de Trabalho. 

O relato é uma síntese do entendimento coletivo dos participantes e não necessariamente representa a opinião individual de nenhuma 
organização ou indivíduo que participou do encontro.  Por esse motivo, não existe a intenção de se fazer uma transcrição de tudo o que 
foi discutido no encontro.



Sobre o que conversamos 
hoje? 

1. Emprego, Trabalho e Renda
2. Água e Meio Ambiente 
3. Educação
4. Esporte, Lazer e Cultura
5. A Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS)



Grupo Emprego, 
Trabalho e Renda

• As atividades do GT de Emprego, Trabalho e 
Renda tiveram início com os participantes 
reunidos em círculo para relembrar os 
acordos do grupo, revisar os passos 
anteriores e acolher os novos participantes. 

Para saber mais sobre as atividades do encontro de dez/18, 
acesse o relatório em http://bit.ly/encontrao151218relatorio 
 

http://bit.ly/encontrao151218relatorio


Grupo Emprego, Trabalho e Renda
• Em seguida, o grupo fez a leitura do material produzido no 

encontro anterior e os participantes dividiram-se em três 
grupos, a partir da vontade de seguir a conversa sobre os 
três temas priorizados, quais sejam:

■ Emprego formal, SINE, nativos de Barcarena;

■ Ensino técnico;

■ Cadeias produtivas.

• Cada um dos grupos acima conduziu uma conversa a partir de 
3 perguntas:

■ O que mais eu gostaria de saber sobre esse assunto?

■ Quem mais deveria participar dessa conversa?

■ O que eu já posso fazer sobre esse assunto?



Grupo Emprego, Trabalho e Renda
Em círculo, cada grupo apresentou uma síntese da conversa com propostas de encaminhamento:

•
•

•
•
•
•
•

•
•



Grupo Trabalho, Emprego e Renda  

Para encerrar o Encontro, o grupo recebeu o 
folder da IBS e fez a leitura de seus 
princípios, a fim de ampliar a compreensão 
dos participantes sobre o processo realizado 
pelo grupo e de afirmar os compromissos 
assumidos por todos.

Os próximos encontros continuarão dando 
atenção aos três temas priorizados 
(Empregos formais, Cadeias produtivas e 
Formação técnica) em momentos 
separados, de modo a aprofundar questões 
e encaminhar ações mais específicas.



“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.” 

O que nos traz a esse encontro? 
(nas palavras dos participantes)



Grupo Água e Meio Ambiente 

O grupo de trabalho (GT) Água e Meio Ambiente está 
dedicado a compreender como se dá o abastecimento 
de água em Barcarena, tema identificado pelo grupo 
como sendo urgente.

No último encontro do grupo, os participantes 
estudaram o contrato de concessão da empresa 
Águas de São Francisco (ASF) e levantaram 
perguntas. Neste Encontrão, tivemos a presença de 
um representante da ASF que participou da conversa, 
trazendo algumas informações a partir das perguntas 
que o grupo entendeu serem mais relevantes. 

A seguir, será apresentada uma memória dessa 
conversa.

Para saber mais sobre as atividades do encontro de dez/18, 
acesse o relatório em http://bit.ly/encontrao151218relatorio 

http://bit.ly/encontrao151218relatorio


Grupo Água e Meio Ambiente 

Poder público: é ele 
quem comanda onde 
deve ser estendida a 

rede de água no 
Município junto da 

Águas de São 
Francisco (ASF)?

O contrato de concessão foi feito em 2014 e o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) vigente à época era o de 2006. É importante dizer que o contrato diz 
respeito exclusivamente à zona urbana de Barcarena. Zonas de expansão urbana e 
rurais não são de obrigatoriedade contratual. A responsabilidade por elas é da 
Prefeitura, mais especificamente da Secretaria de Obras. Aqui, durante a conversa, 
surgiu uma nova questão: quais os critérios utilizados para definir o que é zona 
rural e o que é zona urbana?

Isso significa que o crescimento urbano entre 2006 e 2014 não foi considerado no 
compromisso assinado entre a ASF e a Prefeitura. Ou seja, há comunidades não 
contempladas no planejamento da ASF, como: Bom Futuro, Renascer com Cristo e 
Novo Paraíso, entre outras. 

Em 2016, o PDDU foi revisado e essas comunidades passaram a fazer parte da zona 
urbana. Tanto o PDDU de 2006 quanto o de 2016 foram realizados de maneira 
participativa. 

O grupo levantou a questão sobre o quanto, de fato, os moradores das comunidades 
participaram e sobre as formas adotadas para convidar as pessoas a contribuírem.

Qual a situação do 
abastecimento em 

áreas rurais e 
ribeirinhas? De quem 
é a responsabilidade?



FIQUE POR DENTRO Para oferecer qualidade de vida para 
todos, uma cidade deve crescer de 
maneira equilibrada, com definições sobre 
as prioridades do uso de seu território. 
Para isso, no Brasil, todos os municípios 
com mais de 20 mil habitantes devem 
possuir um Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano (PDDU), 
conforme Lei 10.257/01, conhecida como 
Estatuto da Cidade.
Fonte: https://www.politize.com.br/plano-diretor-o-que-e/

PLANO 
DIRETOR  
DESENVOLVIMENTO 
URBANO 
(PDDU) 

https://www.politize.com.br/plano-diretor-o-que-e/


Grupo Água e Meio Ambiente 

Como foi o processo 
de concessão? 
Foi participativo e 
transparente?

No caso da água, de acordo com a lei, a responsabilidade por prover acesso é 
do Governo que fica responsável por organizar um processo de concorrência 
entre diversas empresas que se dispõem a fornecer o serviço.  Nesse processo, 
a sociedade também é consultada. Em troca, a empresa escolhida recebe o 
direito de operar em um período específico, no caso 30 anos, cobrando dos 
usuários pelo serviço de fornecimento da água. Isso é importante: cobra-se pelo 
serviço de dar acesso à água, não pela água em si.

Em relação ao processo de escolha ter sido participativo e transparente, foi dito 
que foram abertas consultas públicas para considerar a opinião da sociedade 
civil. Isso levou o grupo a levantar questões como:
O que inviabiliza a participação popular nessas consultas? Porque as 
pessoas não comparecem?
Só abrir a consulta pública e passar com um carro de som é suficiente 
para convidar as pessoas para essa conversa? 
Isso é participação de verdade?



Grupo Água e Meio Ambiente 

Como garantir melhoria 
e ampliação do serviço 
se houver ampliação da 
área urbana?
Para que o serviço seja ampliado, é necessário a 
revisão do contrato, junto a Prefeitura. Durante a 
conversa, os participantes manifestaram que 
parece haver interesse tanto da ASF quanto da 
sociedade em ampliar o serviço. A ASF está 
conversando com a Prefeitura sobre a ampliação, 
mas não se tem clareza sobre a posição do 
município. Surgiu, a partir dessa pergunta, a 
possibilidade do grupo passar a se articular para 
iniciar conversas também com a Prefeitura para 
que essa pauta seja priorizada.

O que é considerado 
prioridade dentro da 

forma de operar da 
Águas de São 

Francisco?
A concentração de casas. Em Barcarena, ainda existem 

algumas áreas com baixa concentração de casas que não 
possuem rede de água instalada. Logo, essas áreas são 

deixadas para um segundo momento. 
A prioridade é atender o maior número de pessoas possível.



Grupo Água e Meio Ambiente 

Do que se trata a 
responsabilidade da ASF 
de proibir a utilização de 
fontes alternativas 
(poços)?

Segundo o contrato de concessão, no momento que a rede de água passa na frente de uma 
casa, seu proprietário seria obrigado a aderir ao serviço. Caso haja resistência, a Secretaria 
do Meio Ambiente é acionada para avaliar o que houve e, caso o morador opte por usar a 
água do poço, também cada à Secretaria avaliar a qualidade da água do poço.

Segundo o representante da ASF, a água da maior parte dos poços de Barcarena está 
contaminada, isto ocorre porque os poços são feitos próximos às fossas das casas. Disse 
também que para cada Real investido em saneamento, economiza-se 4 reais em saúde já 
que, com água e esgoto de qualidade, as doenças tendem a diminuir. Para ele, um dos 
desafios da ASF, hoje, é o diálogo com a população a respeito do uso da água de poços e do 
impacto na saúde.

Na perspectiva trazida pelo representante da ASF, uma das maiores questões para a 
concessionária, hoje, são as ligações clandestinas na rede de água. Isso acaba gerando 
vazamentos difíceis de identificar, comprometendo a infraestrutura da rede e gerando 
distorções em cobranças, tanto que, em 2019, uma das prioridades da concessionária é 
endereçar essa questão. Disse que a ASF tem capacidade limitada de monitorar tudo o que 
acontece em todos os lugares e convidou o grupo a tomar o papel de “fiscal” de vazamentos, 
colaborando ao avisar sempre que perceberem algo fora do lugar.

http://www.funasa.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/lpnzx3bJYv7G/content/-cada-real-gasto-em-saneamento-econom
iza-nove-em-saude-disse-ministro-da-saude?inheritRedirect=false

Meios de contato com a ASF:
● Call Center: 0800 933 1000
● Whatsapp de atendimento: (91) 

99174-5940
● Loja de atendimento I: Rua 

Germano Aranha, quadra 289, lote 
01, em Vila dos Cabanos.

● Loja de atendimento II: Avenida 
Governador Magalhães Barata, de 
esquina com a Rua Vereador João 
Pantoja de Castro, em Barcarena 
Sede.

http://www.funasa.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/lpnzx3bJYv7G/content/-cada-real-gasto-em-saneamento-economiza-nove-em-saude-disse-ministro-da-saude?inheritRedirect=false
http://www.funasa.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/lpnzx3bJYv7G/content/-cada-real-gasto-em-saneamento-economiza-nove-em-saude-disse-ministro-da-saude?inheritRedirect=false


Grupo Água e Meio Ambiente 

Quais as próximas 
ações/investimentos 
previstos pela ASF?

As metas da ASF, a partir de agora, são reduzir a 
clandestinidade na rede e terminar a implementação 
da rede dentro do escopo do contrato existente. 
Ainda assim, a empresa tem negociado um novo 
contrato com a Prefeitura de Barcarena abrangendo 
o mais recente Plano Diretor da cidade. 

Qual o status das 
metas contratuais da 

ASF até 2019?

Durante a conversa, exploramos de forma 
aproximada a situação de instalação e 
adesão à rede de abastecimento e, em 
termos de instalação de rede, a ASF 
informa estar em dias com seus 
compromissos contratuais. Para termos 
os dados corretos e apurados sobre as 
metas, é preciso enviar um ofício à ASF, 
prefeitura ou ARSEP.



Grupo Água e Meio Ambiente 

Qual o status das metas contratuais da ASF até 2019?

Nas comunidades Luz Divina e São José, a empresa Águas de São Francisco já está atuando, apesar dessas áreas não 
estarem no escopo do contrato com Prefeitura. O critério de priorização utilizado para isso foi o fato de essas áreas terem 
grande concentração de casas. 

O representante da ASF também trouxe a perspectiva administrativa do abastecimento: existe um planejamento de uso de 
recursos, que afeta as metas contratuais. Quando temos muitas ligações clandestinas, por exemplo, parte desses recursos - 
dinheiro, trabalho dos funcionários - é tirada de aumentar o acesso de áreas que ainda não tem, e colocada para resolver 
esses problemas. A consequência é que lugares que ainda não tem água demorarão mais para ter acesso. Por isso é 
necessário o diálogo aberto com a sociedade e a consciência de que comportamentos como o de ligações clandestinas 
afetam toda a operação da ASF e, assim, o abastecimento de água em Barcarena.

Sobre o abastecimento de água de forma geral, as comunidades de Burajuba e Bom Futuro têm recebido água por meio de 
caminhões e galões de água fornecidos pela Hydro, como iniciativa da área de Responsabilidade Social.



Grupo Água e Meio Ambiente 
Como é feito o monitoramento da 
ASF pela agência reguladora? 
Quais são as penalidades em caso 
de descumprimento? 

Essas duas questões não foram abordadas diretamente. O Grupo 
combinou que buscaria o contato da ARSEP e do Conselho da Cidade 
para continuar a conversa.

Comitê de Bacia Hidrográfica. Por que 
não? Em vez de criar um novo comitê, 
por que não fortalecer o Conselho da 
Cidade, para que ele acompanhe a 
atuação da ARSEP?

Como serão atendidas as 
interrupções em demandas não 
programadas?

Esta pergunta não foi explorada durante a conversa.

Uma das perguntas que surgiu durante o estudo do contrato de 
concessão foi a questão do Comitê de Bacia Hidrográfica, que não 
existe em Barcarena. O grupo, ao refletir sobre ela, se questiona se não 
seria uma estratégia melhor fortalecer entidades de representação da 
sociedade que já existem, em vez de se criar mais uma. Uma das ações 
para os próximos encontros e de termos representantes do Conselho da 
Cidade para explorarmos juntos essa questão.



Grupo Água e Meio 
Ambiente

• “Agora eu sei por onde posso começar a encaminhar 
(a questão da água)...”;

• “Agimos com noção do coletivo, sem nos fixar em 
questões puramente individuais”;

• “A responsabilidade não é só da ASF, como eu 
pensava que era”;

• “Agora entendi o porquê da ASF não atender meus 
pedidos”;

• “Saio da conversa com mais clareza, acho que 
qualificamos o diálogo. Ajudou nessa clareza trabalhar 
olhando o mapa de Barcarena”;

• “Tava até pensando em fazer ligação clandestina, 
agora não vou mais. Mas agora a Prefeitura vai me 
ouvir!”;

Algumas impressões do grupo, após a conversa:

• “Como dar escala para essa conversa tranquila, sem 
agressividade, que tivemos aqui? Qual a contribuição 
que este grupo quer dar para Barcarena?”; 

• “Depois que terminarmos a questão da água, acho 
importante falarmos sobre esgoto!”



Grupo Água e Meio Ambiente 

Próximos passos: Compromissos do grupo

• Mara e Antônia se comprometeram a convidar os 
representantes da ARSEP e do Conselho para o 
próximo encontro;

• Edson e Daltro se comprometeram a puxar um grupo 
de aprofundamento sobre as partes mais relevantes do 
contrato de concessão e convidar os outros 
participantes;

• Pedro se comprometeu em consolidar o relato e 
articular a data do próximo encontro; 

• Demais participantes se comprometeram em 
compartilhar o relato do encontro com suas 
comunidades.

✓ Como meta, o grupo gostaria de 
envolver o Setor Público para iniciar 
um diálogo sobre o abastecimento nas 
áreas não atendidas hoje. O caminho 
até lá tem a ver com envolver a 
ARSEP e o Conselho da Cidade para 
entender qual a melhor forma de 
acessar o Governo municipal. 

✓ O próximo passo é juntar as 
comunidades urbanas que estão fora 
do PDDU 2006 para endossar a pauta 
de atualização do contrato de 
concessão junto à Prefeitura.



“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.” 

O que nos traz a esse encontro? 
(nas palavras dos participantes)



Grupo Educação 

No encontro de 19/01, as atividades do GT de Educação 
foram divididas em 4 momentos: 

Momento 1: o poder das conversas
• Em trios, os participantes foram convidados a 

compartilhar a história de uma conversa que transformou 
suas vidas. 

• Em seguida, conversaram sobre a pergunta: qual o poder 
das conversas? A imagem ao lado resume as principais 
reflexões do grupo sobre essa pergunta. 

3 novos participantes se juntaram ao GT de Educação.
 Bem vindos! 

Para saber mais sobre as atividades do encontro de dez/18, acesse o 
relatório em http://bit.ly/encontrao151218relatorio 

http://bit.ly/encontrao151218relatorio


Grupo Educação Momento 2: resgate e atualizações

• O segundo momento do GT de 
Educação foi dedicado a resgatar o 
que o grupo já havia produzido nos 
encontros anteriores e a compartilhar 
informações sobre as atividades 
realizadas desde o encontrão de 
15/12. 

• O grupo relembrou a formação de 
imagem construída nos encontros 
anteriores e as ações priorizadas em 
dezembro.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Grupo Educação Momento 3: divisão em subgrupos

Após o almoço, os participantes do GT de Educação 
dividiram-se em dois subgrupos para conversar 
sobre as prioridades definidas:

✓ Alto índice de evasão escolar; 

✓ Baixa participação da família e da 
comunidade nas ações da escola/ Alta 
incidência de casos de violência nas escolas. 

Os grupos receberam as seguintes tarefas:

1. Rever ações já criadas, contextualizar quem já estava presente e definir novas ações; 

2. Conversar sobre o que queremos fazer primeiro e quais os próximos passos?



Grupo Educação 
Resumo das discussões referentes à prioridade 

“ALTO ÍNDICE DE EVASÃO ESCOLAR”



Grupo Educação 
Resumo das discussões referentes à prioridade 

“POUCA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E DA 
COMUNIDADE NAS AÇÕES DA ESCOLA / VIOLÊNCIA 

NAS ESCOLAS”



Grupo Educação Momento 4: compartilhamento e compromissos

Para encerrar o encontro, cada grupo apresentou 
o que definiu como próximos passos e, em 
seguida, houve uma conversa sobre quais 
compromissos o Grupo Educação gostaria de 
firmar para continuar trabalhando junto. Três 
compromissos foram levantados:

✓ Manter uns aos outros atualizados do 
andamento dos trabalhos;

✓ Tentar estar presente nas reuniões;  
✓ Uma pessoa motivar a outra para o grupo 

continuar em andamento. 



“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.” 

O que nos traz a esse encontro? 
(nas palavras dos participantes)



Grupo Esporte, Lazer e Cultura  

• No Encontrão do dia 19/01/19 o Grupo de 
Trabalho Esporte, Lazer e Cultura se reuniu 
novamente.

• Seis novos participantes passaram pelo grupo 
e deixaram suas contribuições para ampliar a 
visão sobre a temática Esporte, Lazer e Cultura 
em Barcarena. 

• Seguindo a metodologia da Iniciativa Barcarena 
Sustentável, os participantes se apresentaram, 
compartilharam histórias pessoais e ampliaram a 
imagem sobre o tema foco do grupo que havia 
sido construída no encontro de 15 de dezembro.

Para saber mais sobre a metodologia dos grupos de trabalho da Iniciativa 
Barcarena Sustentável, acesse http://bit.ly/MetodologiaGTsIBS 

http://bit.ly/MetodologiaGTsIBS


Grupo Esporte, Lazer e Cultura  

Força do grupo Esporte, Lazer e Cultura
Os participantes foram convidados a compartilhar 
histórias pessoais de conversas que tivessem 
mudado/transformado suas vidas e, em seguida, a 
investigar quais características tinham possibilitado a 
transformação acontecer. 

Depois de trocar impressões, foi criado o que se 
chamou a Força do Grupo. Isto é, um grupo das 
qualidades individuais dos participantes: 

• Escuta ativa;
• Paixão pela raiz;
• Cuidado genuíno;
• Determinação;
• Humildade;
• Idealismo;
• Persistência;
• Comunicação; 
• Força baseada na família.



Grupo Esporte, Lazer e Cultura  

Para complementar a imagem do grupo construída no 
encontro de Dezembro, os participantes foram convidados a 
conversar sobre a pergunta:  

Quando falamos de Esporte, Lazer e Cultura em 
Barcarena, do que estamos falando?

• Conhecimento, união e persistência;
• União e iniciativa do poder legislativo, executivo, 

fiscal, família e comunidade;
• Conhecimento das leis de incentivo;
• Pessoas capacitadas para orientar os 

administradores;

O grupo ofereceu diversas contribuições: • Academia ao ar livre;
• Bolsa (remuneração);
• Manutenção (equipamentos públicos);
• Foco em atividades culturais para os idosos;
• Incentivo financeiro; 
• Contratação por seleção nas comunidades.

PRÓXIMOS PASSOS
Definir a data do próximo 
encontro.



“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.” 

O que nos traz a esse encontro? 
(nas palavras dos participantes)



Grupo Iniciativa Barcarena Sustentável  

Nesse encontro, 5 novas pessoas chegaram 
para conhecer a Iniciativa e conversaram sobre 
os princípios e frentes de atuação, assim como 
o seu foco que é apoiar Barcarenenses na 
construção de uma Barcarena melhor de se 
viver.  



Grupo Iniciativa Barcarena Sustentável  

Quando falamos de ação de qualidade em Barcarena, do que estamos falando?

• Sensação de cansaço e que existe um jogo de empurra entre o Poder público, as comunidades e 
as empresas "São muitas reuniões com poucos resultados";

• Que mesmo quando o diálogo é bom, falta ação e seguimento (execução de planos e projetos);

• É preciso desenvolver cidadãos ativistas que possam conhecer dos fatos da cidade, de direitos e 
ser propositivo - sentar com pessoas e tentar achar soluções conjuntas;

• E ter fóruns de transparência para monitorar o que acontece ("Como as comunidades podem 
monitorar o TAC com a Hydro?"). 

O grupo ofereceu diversas contribuições:



Grupo Iniciativa Barcarena Sustentável  

INSPIRAÇÃO: Quando falamos de transformação em Barcarena, quais desafios são 
pequenos, quais são médios e quais são grandes?

Falou-se, entre os participantes:

• Da importância da participação do setor privado no movimento de mudança: "Ativismo é inútil se as empresas não 
quiserem colaborar"

• Que participação de qualidade é tão importante quanto recursos para promover a mudança.

• Que a sustentabilidade precisa ser o marco orientador e que despertar o lado empreendedor dos cidadãos ativistas é 
fundamental: o desenvolvimento de projetos e o acompanhamento na sua execução são de grande importância.

• Que é preciso manter o fogo inicial de quem chega querendo contribuir - como dar sustentação ao engajamento? e 
como gerar mais responsabilidade compartilhada entre todos que participam? Os líderes comunitários são muito 
cobrados em apresentar ações e resultados mas o nível de participação comunitário nem sempre corresponde. 

• É importante trabalhar-se mais em causas coletivas. Em Barcarena há ainda a confusão entre causas pessoais e 
coletivas nos espaços públicos.  



“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.” 

O que nos traz a esse encontro? 
(nas palavras dos participantes)

. Os facilitadores encerraram as atividades em seus respectivos Grupos de Trabalho e os participantes foram 
convidados a tomar um café e apreciar o resultado do painel inspirado nas atividades do Encontrão.



Vem aí:

Atividade Informações 

Próximos 
Encontros IBS 

Grupo Trabalho, Emprego e Renda
Subgrupo Cadeias Produtivas em Barcarena
Dia: 13/02/19 
Hora: 14h às 17h

Grupo Trabalho, Emprego e Renda
Subgrupos Empregos Formais e Formação 
Técnica 
Dia: 14/02/19 
Hora: 13h30 às 16h30

Grupo Educação
Dia: 19/02/19
Hora: 9h às 12h30

Os encontros acontecerão no salão superior da 
Paróquia São José Trabalhador: Av. Cônego 
Jerônimo Pimentel, 28, Q: 290, em frente à 
Praça Matriz de Vila dos Cabanos

Visitas às 
comunidades De 12 a 22/2/19

Para solicitar novas visitas e/ou 
mediação de conversas, ligue: 
91 98846-2296 (Lígia)



Iniciativa 
Barcarena 
Sustentável

Para solicitar novas visitas e/ou 
mediação de conversas, ligue: 
91 988462296 (Lígia)


