Rodada de Reuniões IBS
Novembro 2021
Barcarena Pará

Objetivo da reunião
Seguir com as prioridades de atuação da IBS nesse ano:
• Formação para Cidadania: compartilhar informações
sobre iniciativa de formação para a cidadania- CNV
• Proposições qualificadas: combinar os próximos
passo da metodologia ( sair dos problemas e avançar
para as ações)
• Aprimoramento do funcionamento da IBS- conhecer
mais um projeto apoiado pelo FSH, a partir do edital
de 2019

Pauta
❖ Sistematização e apresentação dos
problemas locais identificados pelos
integrantes e sua sistematização
❖ Resultado de formação das 03 turmas
de CNV
❖ Apresentação do projeto Ambulante
legal- Instituto Microlins

Dia/ horário

Local

Público

Reserva de agenda

Sexta-feira, 26
de novembro, 9h
até 12:00

Escritório
IBS

Integrantes da IBS
Total de inscritos: 19
Presencial: 16
On-line: 01
Total de
participantes: 17

Rodada de Reuniões IBS
De forma presencial para alcance de 20
integrantes da IBS

Sábado, 27 de
novembro 9h
até 12:00

Escritório
IBS

Integrantes da IBS
Total de inscritos: 16
Total de
participantes: 08

Rodada de Reuniões IBS
De forma presencial para alcance de 20
integrantes da IBS

https://forms.office.com/r/5vZ
tiNyFtK

Roteiro
Roteiro para Rodada de Reunião da IBS – novembro/2021
Data: 26 e 27 de novembro de 2021 Horário: 09h
MOMENTO

O QUE ACONTECE

Local: Escritório da Secretaria Executiva IBS
DETALHE

QUEM
MATERIAIS
APRESENTA NECESSÁRIOS

09h - Saudação geral com apresentação individual
Boas Vindas

Apresentação dos participantes
Organização da reunião

Ceyla
Dinâmica de apresentação: nome e entidade que representa + uma característica
On-line e/ou presencial; registro das falas pela moderadora
09h15- Seguir com as prioridades de atuação da IBS nesse ano:

Ceyla

- Formação para a cidadania: compartilhar informações sobre iniciativa de formação para a cidadania – CNV;
Objetivo da reunião

Ceyla
- Proposições qualificadas: combinar os próximos passos da metodologia (sair dos problemas e seguir para as ações);

Abertura

Pauta

- Aprimoramento do funcionamento da IBS – conhecer mais um projeto apoiado pelo FSH, a partir do edital de 2019.
•
Sistematização e apresentação dos problemas locais identificados pelos integrantes e sua sistematização
•
Resultado de formação das 03 turmas de CNV
•
Apresentação do Projeto Ambulantes legal - Instituto Microlins
09h20- Fala sobre o propósito da IBS e sua relação com o FSH

Ceyla

slides

Miriam /
Sandra

slides

09h30- Compartilhamento da elaboração da Teoria da Mudança da IBS - sistematização e apresentação pública dos problemas locais (causas, consequências e
Resumo da construção feita ao longo ações possíveis para superá-los), identificados pelos integrantes.
Miriam /
da IBS
Sandra
Apresentação dos 10 temas.

slides

Na IBS fazemos parte de um mesmo time e estamos, cada um, procurando fazer o melhor. Existem estilos diferentes -queremos passar de um tipo para o
outro:
•

Contextualização sobre a
metodologia
Proposições
qualificadas Teoria da
mudança IBS

•

“Ver pra Crer” (quem espera as coisas acontecerem para, então, fazer parte delas. Se encontrar carências ou resistências volta atrás. Dá menos
trabalho e é mais seguro)
“Crer para Ver” (quem sabe que é integrante da realidade, diante das dificuldades é tolerante, criativo, bem-humorado, cooperativo e confiante.
Respeita o ritmo dos acontecimentos e percebe brechas para o novo. Visão ampliada e age de acordo com as possibilidades. Vai em busca de novos
caminhos, jeitos e momentos para realizar o que acredita, gerando beneficio para si e para os outros.

Fala sobre os 3 objetivos da IBS para 2021
Fala sobre a metodologia da Teoria da Mudança
Fala sobre a visualização dessa construção coletiva, para validar e colher novas contribuições (painel interativo e ambientação do escritório)

Apresentação da anologia com o rio.

Continuação do Roteiro
Próximos passos para a construção das proposições
qualificadas

09h35- Secretaria Executiva disponibiliza essa construção da TdM da IBS para o FSH.
Integrantes da IBS realizam visitação ao painel na segunda quinzena de janeiro.

Miriam /
Sandra

Esclarecimentos

09h40- Abrir para perguntas e devolutiva com eslacrecimentos

Ceyla

Dados dos encontros

10h- Relato sobre metodologia desenvolvida, número de participantes, facilitadores e dificuldades encontradas para organização da formação.
Relato sobre resultados alcançados na formação das 3 turmas de CNV.

Ruana

Sensibilização para a experiencia

10h10- Relato de algum participante contando o que foi ganho pessoa e o que foi ganho para a IBS
Participante:

Convidado(a)

Aprimoramento da participação dos integrantes na IBS

10h20- Apresentação do panorama de participação e integrantes IBS:
- número de participantes nas rodadas de reuniões periódicas em 2021
- estratégia de encontros da IBS na comunidade: evento realizado e programação

Ceyla

10h25- Memória dos outros projetos apresentados em reuniões anteriores e introdução sobre o projeto convidado

Ruana

10h30- Projeto aprovado pelo Fundo de Sustentabildiade Hydro no 1º edital: Projetos Ambulantes Caripi - Instituto Microlins

Dayane Costa

slides

Slides

Slides

Acompanhamento de projetos apoiados pelo FSH
10h50- Proposta de avaliação participativa para a 1ª quinzena de Dezembro
Balanço IBS 2021

Ceyla
Inscrição para grupo focal
10h55- Desdobramentos da agenda da área de TerDev da Hydro, após o questionário de materialidade (Materialidade de TerDev - pesquisa realizada pela
Via Floresta na rodada de setembro)
11h- Lançamento do Podcast da IBS e divulgação aos presentes
11h-Resumo das próximas agendas:

Ruana
Ceyla

- IBS na comunidade

Ceyla
- Balanço IBS 2021
- Visita ao painel interativo
11h- Agradecimentos

Ceyla

slides

Apresentação dos problemas locais identificados pelos integrantes e sua
sistematização

1- EMPREGO, TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2-MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

PRINCIPAIS
TEMAS
TRATADOS
NA IBS

3-EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

4-MOBILIDADE
5-ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO
6-SEGURANÇA
7-PANDEMIA COVID 19

8-CONECTIVIDADDE INTERNET
9-INSTITUIÇÕES LOCAIS

Apresentação dos problemas locais identificados pelos integrantes e sua
sistematização
2 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
1 EMPREGO, TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
•

Concentração de atividade econômica e políticas públicas numa única
região

•

Investimento social privado das empresas é descolado da realidade
local e desarticulado

•

Oferta de emprego formal não atende demanda da população da
cidade

•

Planejamento econômico e da cidade deficitário e com baixa
participação social

•
•
•
•

Potencialidades de desenvolvimento com geração de emprego
trabalho e renda não são aproveitadas
Precariedade das alternativas de cadeias produtivas locais
Predominância de matriz econômica pouco inclusiva e que
proporcione amplos benefícios sociais
Trabalhadores não estão capacitados para atender vagas geradas e
outras oportunidades de trabalho e renda

•

A relação da cidade com sua socio biodiversidade não é
compreendida e valorizada.

•

•
•

Contaminação da água por agrotóxicos, navegações (derramamentos
de óleo e descarte de esgoto sanitário), coliformes fecais, atividade
industrial, lixões e metais pesados.
Crimes ambientais (desmatamentos e queimadas).
Não há água potável e segura para todos

•
•

Há desperdício de água e perdas no sistema de abastecimento
Ligações clandestinas de água e esgoto

•

Pouca visibilidade e pequeno espaço ocupado pelos produtos da
socio biodiversidade na economia formal
Sistema de destinação de resíduos é ineficiente (lixão)

•

•

Volume reduzido de esgoto tratado e baixo número de domicílios
atendidos pela rede

Apresentação dos problemas locais identificados pelos integrantes e sua sistematização

3 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
• A identidade cultural da cidade não é valorizada
• As iniciativas cultuais são fragmentadas, com pouca visibilidade
•

Crianças, jovens e famílias não têm acesso a locais e equipamentos à
prática de atividades esportivas, culturais e de lazer

•

Evasão escolar no ensino público, sobretudo em comunidades mais
vulneráveis

•

Juventude sem acesso a formação técnica direcionada articulada,
suficiente e com qualidade
Setor cultural desarticulado e sem acesso a recursos

•

4 MOBILIDADE
• Existem ilhas sem solução de acesso regular
• Existem localidades sem atendimento de transporte público
•
•
•

O desenvolvimento urbano não tem contemplado soluções de
mobilidade
Ônibus e vans demoram a passar, são lentos e não são seguros
Ruas e avenidas têm buracos e são mal sinalizadas

Apresentação dos problemas locais identificados pelos integrantes e sua
sistematização
5 ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃOSEGURANÇA
•

Assentamentos existem sem serem reconhecidos como parte oficial
da cidade - bairros e comunidades sem políticas públicas

•

Assentamentos precários - vilas, loteamentos irregulares e conjuntos
habitacionais degradados ou inacabados
• Déficit habitacional
• Espaços urbanos não regularizados.
6 SEGURANÇA
•

Crescimento da violência e do tráfico de drogas. Surgimento de
milícias
7 PANDEMIA COVID 19
• Pessoas e famílias contaminadas e em risco
• Restrição de atividade econômica

8 CONECTIVIDADDE INTERNET
•

Precariedade no acesso à internet, principalmente em bairros mais
isolados

•

Serviço de Internet prestado apresenta limitações e deficiências na
distribuição, alcance e funcionamento
9 INSTITUIÇÕES LOCAIS
•
•
•

A articulação institucional das entidades é difusa e há fragilidade na
sua organização e atuação
Conselhos estão com participações frágeis
Os serviços públicos essenciais têm estrutura desarticulada e
cobertura insuficiente

Resultado de formação das 03 turmas de CNV

Objetivo
Objetivo: aprofundar a aplicação dos recursos e
princípios
da
CNV
para
favorecer
o
autoconhecimento, criar melhores condições de
expressar necessidades individuais e definir
estratégias para ações cotidianas que favoreçam a
participação social.

Participação por Turma
25
20

3ª Turma FINALIZOU; 19

15
10

5

Público: Atores sociais envolvidos na IBS , dentre eles,
Associação, Cooperativa, Empresa Privada, Empresa
Privada/Educacional, Instituto, ONG’s, Poder Público,
Sindicato, Sociedade Civil e Synergia.

1ª Turma FINALIZOU; 17

2ª Turma FINALIZOU; 20

1ª Turma Desistente; 1

2ª Turma Desistente; 2

3ª Turma Desistente; 3

0
Total

As três turmas contaram com o total:
• 62 inscritos
• 56 participantes finalizaram as turmas.

Registro de formação das 03
turmas de CNV

Apresentação do Projeto Ambulante do Caripí

• O Projeto foi aprovado no 1º
edital
do
Fundo
de
sustentabilidade Hydro.
• Está sendo desenvolvido pelo
Instituto Microlins com intuito de
qualificar os ambulantes que
desenvolvem atividades na Praia
do Caripi.

Registro do encontro do dia 26.11.2021
Lista de
participantes

Antonio Nilson Azevedo -Cedab (Cooperativa De Extração E Desenvolvimento
Agrícola
Darlina Miranda da Trindade-UBM
Francinete Maria Cabral Pires Souza-Ethos Consultoria
Laís Barbalho Magno-Instituto Hidrovias
Luis Gonzaga Lopes da Silva Neto-Associação Amazônia
Maria da Conceição de Sousa Moreira-Associação Grupo cultural Raízes Nativa
Maria do Socorro Marques Dias-Projeto Brilho do Céu

Marivaldo Rodrigues da Silva-Ong Maré
Olivia Lima da Cunha- Cooperativa Árvore da Vida
Quezia Da Costa Caetano- Adecovac
Silvana de Fátima Farias dos Anjos-AMCB Zita Cunha
Sônia de Castro Belo- Associação Amazônia
Maria Luciene Santos Pinheiro-Ascomquisc- Associação Comunidade Cupuaçu
Valeria Cristina da Silva- Secult

Gracilene Barreto da Costa-UBM

Registro do encontro do dia 27.11.2021

Lista de participantes
•

Chirlêi Borges-Amcb Zita Cunha

•

Ramine Souza Silva- Artesã

•

Janaína A. Nascimento Santana-Pro Conde

•

Rogilson Pantoja Rodrigues- professor

•

Josiani Cordeiro Baia-UBM

•

Rosa Maria Dias da Silva-Associação Luz Divina

•

Leonice Silva Castro-Comunidade Vila Nova

•

Thuany Batista- Instituto Microlins

Apresentação do panorama de participação e integrantes da IBS
Número de participantes nas rodadas de reuniões periódicas em 2021
13 encontros, sendo 02 encontros com novos engajamentos

Período
12.02.2021
18.02.2021
20.02.2021
26.02.2021
20.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
24.04.2021
21.07.2021
22.07.2021
22.07.2021
24.09.2021
27.09.2021

total de
Local
Atividade
inscritos
Auditório Semas
Rodada de reunião com integrantes da IBS
9
Ambiente virtual MEET Rodada de reunião com integrantes da IBS
9
Comunidade Renascer
10
com Cristo
Rodada de reunião com integrantes da IBS
Escritório IBS
Rodada de reunião com integrantes da IBS
11
Ambiente virtual MEET Rodada de reunião com integrantes da IBS
17
Ambiente virtual MEET Rodada de reunião com integrantes da IBS
12
Ambiente virtual MEET Rodada com novos engajamentos
19
Ambiente virtual MEET Rodada de reunião com integrantes da IBS
9
Ambiente virtual MEET Rodada de reunião com integrantes da IBS
19
Escritório IBS
Rodada de reunião com integrantes da IBS
15
Ambiente virtual MEET Rodada com novos engajamentos
14
Escritório IBS e
23
Ambiente virtual MEET Rodada de reunião com integrantes da IBS
Ambiente virtual MEET Rodada de reunião com integrantes da IBS
18
185

nº de
participantes
9
9
8
7
13
8
9
8
13
10
11
21
14
140

IBS na Comunidade
Objetivo da atividade
Ampliar a divulgação das ações e
proposições positivas da IBS para a
comunidade.
Fortalecendo
a
importância da participação social
do município de Barcarena e
engajando a comunidade para que
possam contribuir com a melhoria
da cidade.

Articulação para agendamento de novas reuniões
da IBS na comunidade para alcançar territórios
que ainda não possuem integrantes da iniciativa

Próximas
agendas:

Envio do convite para o Balanço IBS 2021Proposta da avaliação participativa

Visita do painel interativo que será
desenvolvimento no Escritório da Secretaria

Canais de comunicação da Secretaria
Executiva IBS

Site: barcarenasustentavel.org
Email: secretariaexecutiva.ibs@gmail.com
Contatos: (91) 99354-3647, 99368-8867,
99369-6720
Escritório - Travessa Pedro de Souza, 236 11
QD 381 LT 06 -Vila dos Cabanos.

