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Sobre este relatório

Este relato apresenta os resultados 
da reunião de 23 de março, em 
Barcarena, destacando as 
principais atividades realizadas. 

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.



A intenção do Encontrão foi olharmos juntos para o 
caminho que os participantes da IBS percorreram de 
setembro/2018 até agora e refletirmos sobre nosso 
jeito de fazer. Na parte da tarde, os facilitadores da 
IBS ofereceram 2 sessões de degustação de 
Formações em Diálogo e em Negociação.



:: Agenda do dia :: 

✓ Chegada e boas-vindas

✓ Olhando para o caminho até aqui: os Grupos 
de Trabalho e a IBS como um todo 

✓ O que me chama atenção nesse caminho?

✓ Conversa Café-Mundo: 

○ O que acontece quando a gente se 
encontra na IBS?

○ Como é o jeito de fazer aqui?

○ Quando olhamos pra isso tudo, quais 
são nossos próximos passos? 

✓ Sessões de Degustação: Formação em 
Diálogo e em Negociação 



O caminho até aqui

Os participantes caminharam livremente 
por cartazes que traziam marcos da 
trajetória dos seguintes grupos de 
Trabalho: Água e Meio Ambiente; 
Emprego Trabalho e Renda, Educação e 
Iniciativa Barcarena Sustentável. 
Em cada painel, um ou dois integrantes 
do grupo contavam para quem chegava 
sobre as reflexões e ações nesse eixo de 
trabalho. A conversa seguia de acordo 
com os interesses de quem estava ali.



Grupo Água e Meio Ambiente



Grupo Emprego, Trabalho e Renda



Grupo Educação



Grupo Iniciativa Barcarena Sustentável



Café-Mundo

Em três rodadas, com grupos que se alternavam a 
cada rodada, os participantes conversaram sobre 
as seguintes perguntas:

• O que acontece quando a gente se encontra 
na IBS?

• Como é o jeito de fazer aqui?
• Quando olhamos pra isso tudo, quais são 

nossos próximos passos?
Em todos os grupos havia pessoas que já tinham 
participado de outros encontros da IBS e pessoas 
que estavam chegando pela primeira vez. 



Café-Mundo
O que acontece quando a gente se encontra na IBS? 
Como é o jeito de fazer aqui?

Alguns trechos do que foi colhido nesta
conversa.



Ao final da conversa, cada grupo escreveu em papéis as sugestões de próximos passos. Abaixo listamos todas 
as sugestões oferecidas por quem participou do Encontrão.

Mobilizar mais gente para colaborar e agir:
● Como ajudamos a preparar o terreno?
● Melhor organização 
● Atrair mais pessoas e colaborar para que as que vêm continuem vindo. Definir juntos como fazer isso!
● Dando as mãos todos juntos para alcançar os objetivos coletivos.
● Por em prática tudo o que aprendemos aqui nos encontros nas nossas comunidades. E em seguida expandir o 

trabalho.

Comunicar e compartilhar o que temos construído coletivamente:
● Consolidar as ideias. Histórico das ideias e ações acessíveis a todos (utilizar a internet para guardar informação - 

exemplo: share point, gmail, google groups).
● Transformar a história da IBS em vídeos para compartilhar o que é, como a gente faz e o que a gente aprendeu.
● Compartilhar / socializar o que é a IBS, como a gente faz e o que a gente aprendeu durante reuniões em escolas, 

centros comunitários, etc.

Café-Mundo
Quais são nossos próximos passos juntos?



Organização e mobilização comunitária:
● Trabalho coletivo que possa atender as necessidades das comunidades.
● Buscar meios para construção de centros comunitários. 
● Levar as ideias para as comunidades de tudo que se está elaborando na IBS. Buscar mais ideias com as pessoas 

das comunidades. E tirar as ideias do papel.
● Desenvolver projetos para as coisas realmente serem praticadas e não só ficarem no papel. Cada líder comunitário 

saiba administrar corretamente seus recursos.

Desenvolvimento de ações, projetos e empreendedorismo:
● Não ficar só nos debates e sim colocar os projetos em prática. 
● Projeto misto.
● Elaboração de projetos para atender ações sociais.
● Cursos: gerenciamento de projetos e centros comunitários; acesso a financiamento de projetos e políticas públicas; 

gerenciamento para projetos familiares; gerenciamento de pequenos empreendedores
● Realizar formações para fortalecer o espírito de liderança e para colaborar com a elaboração de projetos. 

Reacender a chama! 
● Discutir o plano ODS. Crie ações concretas dos projetos discutidos. Levar até as comunidades. Levas nas Igrejas, 

nos cultos aos domingos, nas escolas em salas de aula, em carros de som.

Café-Mundo
Quais são nossos próximos passos juntos?



Garantia e defesa de direitos:
● Solicitar a participação do Ministério Público quando há retirada de direitos fundamentais.

Economia, Mercado, emprego e renda:
● Busca pelo conhecimento de mercado.
● Visitar as comunidades que já possuem trabalhos de geração de renda para ajudar na melhoria destes projetos.
● Continuação e desenvolvimento dos projetos para a comunidade e o mercado de vendas.
● Reunião com a SEASTER para acompanhar as condicionantes do novo contrato do SINE.
● Discutir Economia Solidária
● Fazer um grupo temático sobre a Reforma da Previdência.
● Buscar cursos para gestão de renda familiar, 

Educação:
● Instalação de escolas e universidades técnicas.

Café-Mundo
Quais são nossos próximos passos juntos?



Café-Mundo: 
Quais são nossos próximos passos juntos?

Água:
● Desenvolver projetos de tratamento de água potável para a população

Infância e juventude
● Articular a participação da juventude.
● Focar em projetos para crianças em vulnerabilidade. Protege a base! As crianças são a nossa base para o futuro!

Agricultura:
● Mais incentivo com máquinas agrícolas para atender os produtores rurais.
● Reunião para projetos na área da agricultura familiar com a SEDAP / SEMAGRI
● Ampliar a visão de mercado - incentivar jovens a ver a agricultura familiar como forma de viver.
● Diálogos com agricultores familiares. Formar um grupo de agricultura familiar.
● Sairmos daqui como líderes comunitários e levar o que aprendemos para nossa comunidade. Só assim teremos 

desenvolvimento da agricultura familiar



Café-Mundo: 
Quais são nossos próximos passos juntos?

No centro do círculo de fechamento do 
Encontrão colocamos os papéis com os 
próximos passos que os grupos de 
conversa sugeriram. 

Registramos os nomes das pessoas que 
gostariam de ajudar a equipe de 
facilitadores a olhar para os próximos 
passos sugeridos.



Quais outras conversas queremos ter?

Foram colhidas as seguintes sugestões de 
outras conversas que os participantes gostariam 
de ter: 
● Esporte, lazer e cultura
● Economia solidária (agrícola)
● Como administrar orçamento familiar
● Agricultura familiar: distribuição e produção
● Criar o grupo de Justiça e Cidadania 
● Conhecendo a gestão pública e suas 

receitas
Também registramos nomes de pessoas 
interessadas em participar dos Grupos de 
Trabalho que já existem.
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Na parte da tarde os facilitadores 
ofereceram duas Sessões de 
Degustação de Formações que 
vêm aí.

Turma 1: Diálogo - a 
conversa como caminho

Turma 2: Negociações - 
como construir acordos 
bons para todos



Turma 1: 
Diálogo - a conversa como caminho



Turma 2: 
Negociações - como construir 
acordos bons para todos



Vem aí:

Atividade Informações 

Próximos Encontros 
IBS 

Grupo Esporte, Cultura e Lazer
Dia: 10/04/19 
Hora: 8h30 às 12h
Local a confirmar

Grupo Educação
Dia: 11/04/19 
Hora: 8h30 às 12h
Local a confirmar

Formação em Diálogo - Módulo 2
Dia: 13/04/19
Hora: 9h às 13h
Hotel Samauma

Visitas às 
comunidades De 09 a 12/4/19

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)

Compartilhe este relatório enviando o link 
abaixo para quem você quiser:

http://bit.ly/Encontrao6_IBS

http://bit.ly/Encontrao6_IBS

