
Encontro GT Meio Ambiente // 25.04.2019 
 
*Objetivo do encontro* 
Redefinir o que o grupo quer fazer daqui pra frente. 
 
*Conversa sobre participação no grupo* 
Éramos poucos e não tivemos presentes ninguém que esteve no último encontro, em que 
se pensou na possibilidade de planejar um grande encontro para ampliar nossa visão sobre 
o Meio Ambiente em Barcarena. 
Falamos dessa frustração e sobre aspectos que influenciam a participação social em 
Barcarena: 
- “Reuniões durante a semana dificultam a presença de quem trabalha em horário 
comercial” 
- “Pessoas estão acostumadas em reuniões em lugares fixos; a distância afeta a 
capacidade delas estarem presentes e o lugar já conhecido ajuda a criar rotina” 
- “Existem muitas reuniões em Barcarena; isso confunde as lideranças e toma bastante 
tempo” 
- “As pessoas costumam vir se veem um benefício quase que imediato; é mais difícil que 
venham se isso não é claro. Existe uma cultura assistencialista em Barcarena.” 
Quem estava lá ofereceu fazer um esforço maior para trazer mais pessoas para os 
encontros e pediu que os encontros fossem sempre no mesmo lugar e que pensássemos 
em como viabilizar o transporte até lá. 
 
*Conversa sobre preocupações com o Meio Ambiente* 
Levantamos alguns temas quentes sobre Meio Ambiente: 
- Poluição gerada pela ação das empresas em Barcarena 
- Desmatamento causado por ocupações e pelas empresas 
- Impacto da falta de saneamento 
Decidimos também que não fazia sentido priorizar um tema sem termos mais pessoas no 
grupo, estávamos em cinco. 
 
*Conversa sobre continuidade do grupo* 
Falamos que o espaço do grupo é importante para gerar conhecimento e para poder 
multiplicá-lo para as comunidades. Também é valorizado o espaço de acolhimento, em que 
é possível desabafar e ser escutado. 
Com toda essa valorização, falamos também que o time de facilitadores não estará lá para 
sempre; a ideia é que cada vez mais quem participe dos encontros possa ocupar esse 
papel de preparar e cuidar das conversas. 
Fica a pergunta: *Será que existe energia para manter esse grupo vivo? Se existe, o que 
precisamos fazer diferente para termos presença e frequência nos encontros?* 
 
*Telefones importantes da Secretaria do Meio Ambiente* 
Falamos também sobre a dificuldade de saber a quem recorrer para falar sobre questões 
ambientais. A SEMADE nos informou os números dos órgãos responsáveis pela 
fiscalização ambiental: 
99259-2007 (SEMADE)  



3238-1225 e 3238-3132 (DEMA - Divisão da polícia Especializada em Meio Ambiente).  
Também é possível acessar o site do Ministério Público Federal para fazer denúncias: 
http://www.mpf.mp.br/ 

http://www.mpf.mp.br/

