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 novos integrantesengajarIBS percorre território para divulgar ações e

Precisamos estreitar 
laços com as lideranças e 
ajudar no fortalecimento 
das associações.
Silvana dos Anjos 
Presidente da Associação dos Moradores 
da Comunidade do Bairro Zita Cunha.

AIBS tem um escritório 
na Vila dos Cabanos e lá 

reúne periodicamente seus 
integrantes para dialogar 
sobre os problemas  e 
potencialidades de Barcarena. 

Para ampliar a participação 
em todo o território, estão 
sendo organizadas reuniões 
diretamente nas comunidades. 
Foram feitos encontros nas 
comunidades São Francisco, 
Santa Maria, Arapajó (Ilha 
Trambioca) e Zita Cunha.

Sempre realizados em 
parceria com as lideranças 
locais, os encontros permitem 
a apresentação da IBS, o 
diálogo sobre a realidade 
vivida pelos moradores e 
um momento de formação 
voltado à sensibilização para 
o olhar coletivo na busca por 
soluções para os problemas 
observados.

“Essas atividades da IBS nas 
comunidades são de muita 
importância. Não podem 
parar. Precisamos estreitar 
laços com as lideranças e 
ajudar no fortalecimento 
das associações”, destacou 
Silvana de Fátima Farias 
dos Anjos, presidente da 
Associação dos Moradores 
da Comunidade do Bairro 
Zita Cunha.

No dia da atividade no Zita 
Cunha (28/01), a forte chuva 
não impediu a presença de 
moradores e lideranças do 
bairro e de comunidades ao 
redor. 

O Zita Cunha reúne várias 
comunidades que somam 
cerca de 8 mil moradores. 
Segundo Silvana, são 
enfrentadas situações como 
falta de saneamento básico e 
de transporte. 

Reuniões com as comunidades permitem olhar coletivo sobre a realidade local
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É uma publicação bimestral da Iniciativa Barcarena Sustentável 
(IBS) - iniciativa com apoio do Fundo de Sustentabilidade Hydro (FSH).
Execução – Synergia Socioambiental

A Iniciativa Barcarena Sustentável 
é um espaço de diálogo social 
no qual os integrantes observam 
o território, dialogam sobre os 
principais problemas, identifi cam 
prioridades e apontam possíveis 
soluções para melhorar a 
qualidade de vida e do meio 
ambiente.

A IBS é formada por diversos 
segmentos sociais e todos podem 
participar: 

• Moradores

• Lideranças comunitárias

• Entidades da sociedade civil 
organizada – sindicatos, ONGs.

• Trabalhadores da iniciativa 
privada e do poder público

• Instituições de ensino e 
pesquisa

• Representantes de empresas

A IBS conta com apoio fi nanceiro 
do Fundo de Sustentabilidade 
Hydro (FSH) e tem uma Secretaria 
Executiva para apoiar as atividades 
e promover ações de formação 
para qualifi car o diálogo e a 
participação.

A IBS tem autonomia e 
independência para conduzir 
os trabalhos de acordo com 
as prioridades indicadas pelos 
participantes. Essas prioridades 
servem de pauta para os projetos 
fi nanciados pelo FSH. 

Saiba mais:
Site: 
barcarenasustentavel.org 

Email:
secretariaexecutiva.ibs@gmail.com
Grupo no Whatsapp:
(91) 9 9368 8867
Escritório: 
Travessa Pedro de Souza, 236 11 
QD 381 LT 06 -Vila dos Cabanos.

Coordenação: Miriam M. M. Armelin e Sandra Faé

Secretaria Executiva: Ceyla Thays Nobre, Lícia Ruana da 
Silva Furtado, Mylena Paiva e Magda Santos

Texto e edição: Magda Santos e Agência EKO

Projeto gráfi co e diagramação: Agência EKO
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Formação oferecida pela IBS em 
2022 terá duração de oito meses
Entre os 
temas, estão: 
Comunicação 
Não Violenta, 
Meio Ambiente e 
Qualidade de vida, 
Letramento digital 
e projetos e editais

Um grupo de 40 pessoas iniciou, em 
fevereiro, o curso de formação social 

que está sendo oferecido pela Iniciativa. 
A formação tem apoio do Fundo de 
Sustentabilidade Hydro (FSH) e parceria 
com a GSA Consultoria Educacional. A 
formaçao terá duração de oito meses, com 
um total de 167 horas.

O curso traz uma variedade de 
métodos pedagógicos, para ajudar a 
desenvolver habilidades recomendadas 
pelo Fórum Econômico Mundial para 
2025, como resolução de problemas, 
autogerenciamento, trabalho em equipe 
e uso e desenvolvimento de tecnologias. 
“Tais habilidades serão especialmente 

trabalhadas em um circuito de robótica: 
os alunos montarão, em equipe, 
robôs que vão se conectar para atingir 
objetivos comuns”, explica Larissa Sato, 
coordenadora geral da GSA.

“Tenho certeza de 
que vou aprender 
muito”, disse Marivaldo 
Rodrigues da Silva, 
vice-presidente da 
ONG Maré, um dos 
20 participantes da 
aula inaugural. “Vou fazer de tudo para 
estar sempre presente e para levar esse 
conhecimento adiante”, completou.

Lideranças comunitárias

• Associação dos Moradores da 
Comunidade do Bairro Zita Cunha

• ONG Maré
• Associação do Bom Futuro
• Associação Luz Divina
• Comunidade Vila Nova
• Associação de Moradores Renascer 

com Cristo
• Associação dos Moradores do Novo 

Horizonte
• Associação de Moradores do Aipi
• Associação de Moradores do Jardim 

São José 

Entidades ligadas 
ao meio ambiente

• Instituto Manilkara de 
Desenvolvimento Socioambiental

• Associação Vida e Flora Barcarena
• Grupo Direito de Viver Ecosol 

Barcarena Pará 

Entidades da sociedade 
civil organizada

• UBM (União Brasileira de Mulheres)
• Cooperativa dos Pescadores 

da Vila do Conde

 Poder Público Municipal 

• Secretaria de Assistência Social
• Secretaria da Cultura
• Secretaria de Trabalho e Emprego

Outras entidades e segmentos

• Associação Benefi cente Amurt Amurtel 
• Ethos Consultoria

ESPAÇO 
DE DIÁLOGO SOCIAL

Participantes representam diversos segmentos sociais

 Participantes da aula inaugural 29/01/2022


