Encontro GT Meio Ambiente // 06.04.2019
*Objetivo do encontro - O que foi planejado*
Avaliar o processo do grupo até o momento, observando a trajetória, a interação e as
conquistas. A partir daí, pensar em próximos passos.
*Nossas conversas*
As pessoas que participaram com mais intensidade dos encontros até o momento não
estavam presentes, então não fazia sentido refletirmos de maneira aprofundada sobre o que
aconteceu. Fomos conversando sobre os temas que estavam presentes e resolvemos dar
um passo para trás, para resgatar um olhar mais abrangente sobre o Meio de Ambiente em
Barcarena. Resgatamos o plano que o grupo já tinha levantado e conversamos sobre
questões importantes como a criação do comitê de bacia hidrográfica e o monitoramento
participativo ambiental. Assim, o grupo decidiu que seria um bom momento para voltar a ter
um olhar mais “global” para o tema meio ambiente, já que o tema água - que para os
participantes está dentro de meio ambiente - já foi bastante discutido.
*O que decidimos*
A partir da vontade de termos mais pessoas com visões diversas sobre a situação do meio
ambiente em Barcarena, decidimos que usaremos o próximo encontro para planejar a
articulação delas para formarmos essa imagem mais nítida da realidade. No encontro, o
grupo já fez um primeiro mapeamento de quais pessoas deveriam ser envolvidas em cada
um dos temas levantados, mas optou por detalhar esse mapeamento e por refletir sobre
como fazer essa articulação no próximo encontro.

*Momento do coração*
Começamos brincando, porque depois que a gente brinca, a gente fica amigo. “Eu gosto
tanto de você!” “Por quê?” e todos nós mudávamos de cadeira. Rimos um monte, até cair
no chão! Terminamos também brincando, celebrando a nossa vontade de seguirmos juntos
e de fazer um encontro incrível sobre Meio Ambiente!
*Boas notícias!*

Fernando da Águas de São Francisco chegou aos 45 minutos do segundo tempo, mas
trazendo boas notícias. Os movimentos que fizemos até o momento sobre o abastecimento
de água parecem ter gerado frutos: a comunidade Renascer com Cristo (que não fazia parte
do escopo da Águas de São Francisco) terá água em breve, depois de todas as articulações
com Águas de São Francisco, ARSEP (Agência Reguladora de Serviços Públicos),
Prefeitura e os participantes do GT.

