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IBS amplia conexões
São diversas as formas de interação com a 

comunidade que a IBS adota para que, cada 
vez mais, as pessoas conheçam este espaço de 
diálogo e engrossem a corrente de conversas 
e proposições para melhorar nossa cidade. 
Reuniões e encontros na Casa IBS ou  diretamente 
nas comunidades - ilhas e estradas, visitas a 
entidades e lideranças, participação em eventos, 
formações, além das atividades que envolvem a 
Plataforma Conexões Sustentáveis constituem 
oportunidade de conhecimento e trocas.

Um dos novos participantes vem da Ilha Trambioca, da 
comunidade Guajará da Costa. José Fábio Negrão Andrade 
é presidente da Associação de Pescadores Artesanais que 
há quase 30 anos se dedica a proteger o meio ambiente 
e a subsistência das 52 famílias que vivem do pescado e 
de outras formas de produção, como o cultivo do açaí. 
Enfrentando as dificuldades advindas da poluição das águas 
pelo despejo de lixo, resíduos e movimentação de barcos, 
a associação apresentou projeto na atual chamada da 
Plataforma Conexões Sustentáveis.

A IBS vem intensificando os contatos na cidade e cada vez mais engaja pessoas 
que querem dialogar sobre o desenvolvimento sustentável de Barcarena. 

entre pessoas e entidades

Continua na página 2

*Dados referentes ao período 
de 02/2021 a 09/2022.

CONHEÇA AS ATIVIDADES E O NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS

IBS na comunidade
• São Francisco 
• Santa Maria 
• Canaã 
• Bom Futuro
• Zita Cunha 
• Arapajó (Ilha Trambioca) 
• Guajará da Costa (Ilha Trambioca) 
• Nova Vida
107 pessoas envolvidas

Formações
113 pessoas envolvidas

Reuniões dos integrantes
296 pessoas envolvidas

• Evento de lançamento      
 51 pessoas envolvidas

• Visitas à IBS: 
 19 pessoas envolvidas

• Workshops:
 50 pessoas envolvidas

• Evento Encontro de Conexões
 23 pessoas envolvidas

• Localidades percorridas para 
divulgação/fixação de cartazes 

 210 pessoas envolvidas 

• Contatos com lideranças 
 76 pessoas envolvidas

• Esclarecimento de dúvidas 
 46 pessoas envolvidas

Plataforma Conexões Sustentáveis:



Mesmo que não tenha 
avançado para as próximas 
fases, Fábio continua na 
busca de possibilidades de 
aprimoramento de projetos 
que tragam recursos para 
as iniciativas locais. Quis 
conhecer mais a IBS e vem 
participando de diálogos 
para identificar lacunas e 
aprimorar a proposta para 
próximas oportunidades. 
“Todas as entidades que não 
tiveram projetos classificados estão sendo procuradas 
para que falem de suas experiências, acertos e pontos 
a aprimorar”, relata Ceyla Nobre, coordenadora local 

da Secretaria Executiva da IBS. 
“Tem sido um aprendizado para 
todos nós e ajuda a fortalecer 
vínculos e conexões entre os 
participantes”, afirma. 

Além da Plataforma Conexões 
Sustentáveis, a comunidade 
Guajará da Costa também 
participou do encontro “IBS na 
Comunidade” – atividade que 
vem sendo realizada desde o 
ano passado e que visa divulgar 
a IBS, dialogar com as diferentes 

comunidades sobre a realidade local e engajar novos 
participantes.
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Leila Marques Dias não perde 
uma aula do curso de Formação 

Social oferecido pela IBS. Todo 
sábado, ela pega sua moto e 
percorre mais de 20 quilômetros 
até o local das aulas, saindo de 
sua casa, na comunidade da zona 
rural Rainha dos Corações. E como 
é sábado, dia em que costumava 
lavar as roupas da família, ela 
antecipa o serviço na véspera. 
“Faço de tudo para ir. O curso é 
maravilhoso. Abre uma janela em 
nossa vida! Eu falo para minha 
mãe, minhas irmãs: ‘se pudesse, 
levava vocês. O conhecimento é tudo”.Aos 38 anos, 
Leila é agente de saúde e liderança local. Atua 
como vice-coordenadora da Comunidade Nossa 
Senhora Rainha dos Corações, uma 
associação ligada à igreja local e à 
Pastoral da Criança. Leila disse que 
com os conhecimentos e contatos 
adquiridos no curso pretende 
formular projetos em favor das 
mulheres e das crianças.

Formação social

Casa IBS -  Travessa Pedro de Souza, 236 | QD 381 LT 06 -Vila dos Cabanos – Barcarena (Pará)
Email: secretariaexecutiva@barcarenasustentavel.org  |  Telefone: (91) 99354-3647 (Whatsapp).
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iniciada em fevereiro entra na reta final

O curso teve início em fevereiro e está 
caminhando para o final, previsto para outubro. 
Programado para atender 40 pessoas com um 

total de 167 horas aula, a formação tem 
apoio do Fundo de Sustentabilidade Hydro 
(FSH) e parceria com a GSA Consultoria 
Educacional. Entre os temas tratados estão 
comunicação não violenta, meio ambiente 
e qualidade de vida, letramento digital; 
projetos e editais.

Faço de tudo 
para ir. O curso 
é maravilhoso. 
Abre uma janela 
em nossa vida! 
Eu falo para 
minha mãe, 
minhas irmãs: 
‘se pudesse, 
levava vocês. O 
conhecimento  
é tudo.

Leila Marques Dias 
Agente de saúde e 
liderança local

Leila Marques Dias (à direita, de azul) no Curso de Formação Social (25/09)

Evento “IBS na Comunidade”, em Bom Futuro


