
Registro das Reuniões 
Bimestrais
12 a 26 de Fevereiro de 2021



Convite
Para realizar o convite das reuniões, foi encaminhado nos grupos
de whatsapp um link para que os integrantes pudessem realizar
de forma remota sua inscrição.
Foram propostas 04 reuniões, destacando de forma presencial e
online, em horários e locais diferentes com a possibilidade de
participação de atores sociais de diversos territórios.
Vale ressaltar que nas reuniões presenciais houve limitação de
participantes (até 10 pessoas) devido à pandemia de COVID-19.
Após quatro meses de trabalho e mudanças estratégicas na
comunicação da iniciativa obtivemos alguns resultados efetivos
que serão apresentados a seguir.



Locais e horários 



Roteiro



Roteiro
(continuação)

MOMENTO O QUE ACONTECE - MENSAGEM

Desafios da 
cidade

Nós nos aprofundamos nos materiais e conversas/entrevistas com as pessoas.
Encontramos uma série de recomendações e desafios que precisam ser aprofundados para que a 
IBS possa formular proposições qualificadas.
Percebemos que esse momento atípico em que vivemos muda a dinâmica e estratégias para lidar 

com a realidade – pandemia, crise sanitária, crise econômica.
Pergunta 1: Na sua visão hoje, quais os desafios que precisam ser superados em favor do 
desenvolvimento de Barcarena? (econômico, social, territorial – no sentido amplo)
DESAFIO = problema e/ou oportunidade
Quando temos uma percepção de um desafio, na IBS, vamos qualificar, entender melhor a situação 

para poder encaminhar. 

Formação para a 
cidadania

Na frente da formação, buscamos fortalecer a cidadania, que é pressuposto para a existência da 
IBS. 
Precisamos da sua contribuição:
Pergunta 2: No cenário de distanciamento social, quais caminhos para ofertarmos formações?
Pergunta 3: Que temas são importantes para serem tratados nesse primeiro momento, na 
formação?

Informe Comitê de Acompanhamento da IBS para distribuição das máscaras do Projeto Travessia

Próximos passos

Uma das conclusões das entrevistas foi que as pessoas esperam a ampliação da participação de 
pessoas na IBS.
Estamos fazendo atualização do mailing
Pergunta 4: Quem você sugere que deva ser contatado para participar?
Comunicação:   Visitem o site

Encerramento Agenda bimestral de reuniões:  Abril | Junho | Agosto | Outubro | Dezembro



INTEGRANTES PRESENTES
Dia: 12/02/2021 no Auditório da Semas

• Leia de Nazaré;

• Eduardo Barros (Hidrovias);

• Fabiano Ferreira

• Patrícia Thompson (Comunidade Renascer com Cristo)

• Ângela de Jesus (centro Comunitário São Francisco)

• Maria Sebastiana (UBM)

• Maria da Conceição0 Moreira (Grupo Raízes N’ativa)

• Bianca Nascimento (SEMAS)

• Obadias Barros (SINTEPP).



INTEGRANTES PRESENTES
Dia: 18/02/2021- Ambiente Virtual Meet

• Ana Paula Nunes Ferreira- Hydro

• Ângela Assunção Gomes- secretaria de arte

• Francinete Maria Cabral Pires Souza- Contadora

• Maria Marly Campos dos Santos- Associação Vida Flora

• Obadias Barros de Jesus- Sintepp

• Kennedy Santana Piedade Coelho- Aipi

• José Edson Maciel- Hydro

• Daltro Paiva- Ieb

• Maria do Socorro da Silva Brito



INTEGRANTES PRESENTES
Dia: 20/02/2021 Comunidade Renascer com Cristo
• Adelson José Soares- Ong. Planeta Terra

• Everaldo Poça de Lima- Amic- Cupuaçu

• Fátima Solange Oliveira Góes- Comunidade Jardim São 

José

• Márcia Cristina Alves Ferreira- Apae/ Caritas

• Maria do Carmo Ferreira- PMB

• Maria do Socorro Ferreira Alves- UBM

• Maria Goreth de Souza Lages- Instituto Manilkara

• Rosenilda Santana Evangelista- C.C. Vila Nova



INTEGRANTES PRESENTES
Dia: 26/02/2021 Escritório IBS

• Jakeline Divino- Movimento Estudantil

• Raimundo Nonato Nunes dos Santos- B. Novo Paraiso

• Renato Barros Brandão- Abaroi

• Gracilene Barreto da Costa- Comunidade Beira Rio

• Jeany Alesssandra Picanço de Miranda- C. Jardim das 

Palmeiras

• Maria Luzia Barreto Cardoso- Bom Futuro

• Maria Joana P. Santos- Comunidade Fazendinha



DINÂMICA DE PARTICIPAÇÃO
Os participantes receberam cartelas para suas contribuições e ideias para os próximos 
passos.
As contribuições foram feitas de forma individual, para as seguintes perguntas:

Desafios da cidade

Pergunta 1:

• Na sua visão hoje, quais os desafios 
que precisam ser superados em favor 
do desenvolvimento de Barcarena?

Formação para a cidadania

Pergunta 2: 

• No cenário de 
distanciamento social, 
quais caminhos para 
ofertarmos 
formações?

Pergunta 3: 

• Que temas são 
importantes para 
serem tratados nesse 
primeiro momento, 
na formação?



REGISTRO DAS CONTRIBUIÇÕES



Pergunta 01: Na sua visão hoje, quais os desafios que precisam ser 
superados em favor do desenvolvimento de Barcarena?  
Tema: Internet
1. Garantir acesso de qualidade a internet afim de garantir desenvolvimento sem exclusão.
2. A cidade não tem disponibilização de acesso à internet e tecnologia para suportar a aula remoto no momento de 

distanciamento social.

Tema: potencialidades e fragilidades
1. Conhecer o problema e buscar soluções.
2. Mapeamento de oportunidades.
3. Buscar junto a sociedade e comunidades suas dificuldades, problemas para soluções
4. Oportunidade para as entidades com poucas burocracias.
5. Tentar novas articulações para a melhoria das comunidades, junto ao poder público e privado.

Tema: pandemia
1. Auxiliar famílias com apoio de bem estar social neste momento pandêmico: ex: distribuição de material de higiene e 

cestas básicas.
2. Vencer o vírus covid 19



Tema: emprego, trabalho e renda
1. Maior empregabilidade, oportunidades aos munícipes.
2. Reestruturar o SINE; Política de geração de emprego; Valorização da mão de obra local; Participação efetiva das mulheres em 

vagas e na política de emprego; Qualificar o povo Barcarenense ; Criar a comissão Municipal de emprego; Prever ou informar 
novas oportunidades de empreendedores. 

3. Debater e fortalecer cadeias produtivas para o desenvolvimento logístico, turismo e cultura.
4. Apoiar as organizações; Fortalecer a economia criativa nas comunidades para incentivar a geração de renda aos mais 

vulneráveis.
5. Se preparar para ocupar os espaços de trabalho/ emprego na nova etapa de expansão do município.
6. Dinamizar a economia nos espaços rurais.
7. Geração de renda para as comunidades; Projetos.

Tema: turismo e território
1. Potenciar o turístico da cidade.

Tema: desenvolvimento 
1. Empresários locais não estão preparados para o desenvolvimento diante dos novos investimentos que são feitos na 

cidade.
2. Primeiro, segundo e terceiro setores não estão integrados com visão para o desenvolvimento de Barcarena.
3. Precisamos avançar em todos os sentidos.
4. Precisa municipalizar a Vila dos Cabanos.



Tema: terceiro setor
1. Terceiro setor deve ser qualificado e fortalecido para fazer frente aos desafios da cidade.
2. Entidades do terceiro setor não estão esclarecidos para participar de fóruns e conselhos de políticas públicas.

Tema: participação social
1. PPA pode ter a participação de associações e grupos para discutir os investimentos públicos, mas corre o risco de baixo 

envolvimento das pessoas.
2. Os conselhos estão com participação frágeis.
3. Formação das lideranças formais e informais gerou quadro qualificado para discursão de questões importantes para a 

cidade (ex: sessão da Câmara).
4. Coletividade

Tema: cultura
1. Nova gestão municipal demonstra potencial para desenvolvimento cultural.
2. Setor de cultura e seus desdobramentos, como o turismo e a educação, estão frágeis, mas com potencial de 

desenvolvimento - produção cultural está sem apoio.

Tema: transporte e trânsito
1. Transporte é inadequado que não atende as necessidades porque não abrange todas as localidades.
2. Direito de ir e vir



Tema: água e meio ambiente
1. Cuidado com a qualidade da água é relevante para o desenvolvimento da cidade nas questões de saúde, meio 

ambiente e outros.
2. Água segura para o suporte a qualidade de vida, segurança ambiental e desenvolvimento.
3. Médicos saneamento
4. Educação: Cursos; Saneamento básico em todas as comunidades.

Tema: comunicação e transparência
1. Transparência de ações 
2. Comunicação
3. Conseguir aprovar projetos pelo fundo sem muita burocracia.

Tema: planejamento urbano
1. Preparar seus espaços urbanos (regularização fundiária); 



Pergunta 02: No cenário de distanciamento social, quais os 
caminhos para ofertarmos formações?  

Tema: modo híbrido
1. Disponibilizar espaços/ instituições que ministrem o ensino híbrido; garantir equidade no acesso as formações.
2. Vídeo zap, no site, Convênios- semi NEPAM/ IEPAM
3. Modelo híbrido - disponibilizar acesso à internet e promover atividades presenciais

Tema: presencial com segurança
1. Realização das formações com número reduzido, seguindo protocolo de segurança.
2. presencial com segurança
3. Ampliar grupos presenciais durante a semana.
4. Ilhas e estradas, formação presencial.
5. Presencial com distanciamento.
6. Através de formação presencial de acordo com as normas.
7. Fazer formação dentro das comunidades.
8. Fazer a divisão em grupos e presencial.
9. Dessa forma que está acontecendo hoje.
10. Vamos fazer de projetos para as lideranças; pode ser presencial.
11. Reuniões presenciais para formações de lideranças.
12. Formação semipresencial; Grupos para estudos reduzidos.



Tema: redes sociais
1. Através das redes sociais, disponibilizando gratuidade das mesmas.
2. Secretaria SEMUSB, ser mais presente.
3. Que sejam presencial com responsabilidade. 

Tema: temas
1. Focar na necessidade do momento e atender; E dar o segundo passo tipo: proporcionar capacitação profissional e 

cultural.
2. Contribuir com formações para empreendedores.
3. Mais formações presenciais ( projetos e diálogos)

Tema: whatsapp e site
1. Informações devem ser disponibilizadas por vídeo nos grupos de whatsapp e na página do site

Tema: internet
1. Qualidade do sinal em Barcarena precisa ser aumentada
2. Setor Urbano, formação online.

Tema: celular, rádio, carro de som
1. Pelo celular, rádio e carro som.

Tema: segurança
1. Formação que seja com todo cuidado, pode ser presencial ou a distância.



Pergunta 03: Que temas são importantes para serem tratados nesse 
primeiro momento, na formação?  

Tema: emprego, trabalho e renda
1. Produção de conteúdo digital; Capacitação alinhada com a realidade empregatícia atual e futura de Barcarena.
2. geração emprego e renda; 
3. Geração renda: Projetos, empreendedorismo, diagnóstico socioeconômico.

Tema: liderança e organização social
1. Organização e participação dos líderes comunitários.
2. Fortalecimento das entidades.
3. Responsabilidade das entidades.
4. formações de lideranças, projetos, diálogo.
5. Formações para fortalecer lideranças.

Tema: funcionamento da IBS
1. estratégia para resgatar os participantes desmotivados, motivá-los, convidá-los.
2. Papel IBS / Synergia, papel comissão(ões)
3. Resgatar formações anteriormente colocados e envolver o momento atual; qual o comportamento e necessidade da 

população? Colocar em ação os trabalhos



Tema: qualidade de vida
1. Envolver entidades importantes dentro do nosso município; atrair melhores ideias de formações de trabalho, poder 

público, igrejas etc...    Temas: Qualidade de bem-estar.

1. Tema: captação de recursos e projetos
2. Capacitação para estudos de editais.
3. Linhas financiamento;
4. passo a passo- projetos.
5. Elaboração de projetos.
6. Captação de recursos.
7. Formações de projetos.
8. Formação para projetos sociais.
9. Formação de projetos.

Tema: responsabilidade social
1. O papel de cada uma empresa e sociedade.



Tema: dados socioeconômicos
1. Conhecendo a realidade social através das comunidades.

Temas: tecnologias
1. Alfabetização tecnológica - formação sobre os meios tecnológicos de comunicação
2. Orientação para navegação na internet

Tema: planejamento público
1. Processo do planejamento público - PPA e formulação de políticas e investimentos

públicos

Tema: planejamento financeiro
1. Ajuda financeira.

Tema: sustentabilidade
1. Pilares de sustentabilidade.



LINHA DO TEMPO

Realizada Reunião 
online com 

integrantes da IBS 
para apresentação 

do Nova 
Secretaria 
executiva 

Entrevista com 
Atores Sociais; 

reunião com 
integrantes do 

comitê de 
acompanhamento 

das máscaras.

Realizada reunião 
com integrantes 

da IBS (Bimestral) 
presencial e online 

Reunião com comitê de 
acompanhamento das 

máscaras; Realização de 
inscrição para 

participação nas 
próximas reuniões 

bimestrais

Dezembro 2020 Janeiro 2021 Fevereiro 2021 Março 2021



PRÓXIMOS 
PASSOS:

Agendamento 
das Reuniões 

bimestrais 

 ABRIL
 JUNHO
 AGOSTO
 OUTUBRO
 DEZEMBRO

Agendamento das 
reuniões com comitê 
de acompanhamento 

da distribuição de 
máscaras do projeto 

Travessia

 01/03/2021
 23/03/2021

 As reuniões bimestrais serão realizadas de forma online e serão feitas inscrições 
para participação.

 As reuniões com o comitê , os convites serão feitos oficialmente por e-mail.


