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Acompanhamento

◘ NOTÍCIAS

Este documento foi elaborado com a participação 
financeira da União Europeia. O seu conteúdo é 

da responsabilidade exclusiva do Instituto Internacional 
de Educação do Brasil (IEB), não podendo, em caso algum, 
considerar que reflete a posição da União Europeia.

◘ Movimentos Sociais de Barcarena 
participam do Fórum Amazônia 
Sustentável.
◘ Projeto Procampo realiza vestibular 
com mais de cem candidatos.

◘ Página 8

◘ CONTrOle dO OrÇAMeNTO PÚBlICO
Os administradores públicos – prefei-

tos, governadores e o presidente – têm o 
dever de gastar corretamente a verba que 
pagamos por meio de impostos e taxas. 
Ao mesmo tempo, esses gestores devem 
prestar contas de seus gastos, pois a po-
pulação tem o direito de saber como os 
recursos estão sendo aplicados. Ao fiscali-
zar nossos representantes, podemos evitar 
o desperdício de dinheiro e orientar para 
que a verba arrecadada seja aplicada nas 
áreas que julgamos mais importantes, ou 
urgentes, tais como, atendimento médi-
co, merenda escolar, obras e serviços es-
senciais para viver com mais conforto e 
dignidade. 

O boletim A Barca Notícias apresenta 
o assunto Orçamento Público, tema dis-
cutido com a sociedade civil de Barcarena 
em duas oficinas, que ajudaram os parti-
cipantes a dar mais um passo no conhe-
cimento de seus direitos. Nesta edição, o 
assunto é apresentado por meio das prin-
cipais Peças Orçamentárias de Barcarena 
– município com o segundo maior Produ-
to Interno Bruto do estado (Idesp, 2007), 
mas que também possui  problemas de 
habitação, saúde e educação de qualida-
de, conforme reivindicam os movimentos 
sociais que atuam na região.

◘ Páginas 2-7

PArTIdAS e CHeGAdAS
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O município de Barcarena e todos os 
demais no Brasil são regidos por 

uma legislação que permite a existência 
de um modelo político que tenha a par-
ticipação do povo (democracia). Entre 

◘ PeÇAS OrÇAMeNTÁrIAS: 
Instrumentos de controle do gasto público

as determinações legais do Brasil estão 
aquelas que ordenam os gastos efetuados 
pelo poder público, seja no município, 
no estado ou no país. Essas leis, ligadas 
a orçamentos e gastos, podem ser cha-

madas de Peças Orçamentárias (PO), 
que devem ser elaboradas, executadas e 
disponibilizadas a todos, conforme pre-
visto na Constituição. Abaixo, conheça 
algumas delas: 

A) PLANO PLURIANUAL – PPA

PARA QUE SERVE? O QUE CONTÉM? QUEM E QUANDO (PRAZOS)?
O PPA tem a função de 
transformar as promessas de 
campanha em um compro-
misso legal. Assim, as boas 
intenções dão lugar a com-
prometimento político.

Os objetivos, estratégias e 
metas da administração pú-
blica para investimentos no 
período de quatro (4) anos. 

O Executivo (prefeito) tem que enviar o projeto de lei para apro-
vação do  Legislativo (Câmara dos Vereadores) no primeiro ano de 
cada administração.
Prazo de envio: até 30 de setembro.
Após discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores, é devolvido 
para o Executivo.
Prazo de envio: até 15 de dezembro.

prometimento político.prometimento político.prometimento político.

IMPORTANTE

O PPA, além de ser uma fonte de pla-

nejamento, também é uma lei, portanto, 

disponível à população. Os governantes 

são obrigados a planejar, mas esse plane-

jamento deve ser, necessariamente, um 

documento público, acessível a todo e 

qualquer cidadão. Exija isso!

B) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

PARA QUE
SERVE?

O QUE
CONTÉM?

QUEM E
QUANDO?

Tem a função de 
fazer uma seleção 
das prioridades que 
estão no PPA (que 
dura 4 anos) para 
um ano especifico.

Orientações para a 
preparação da Lei Or-
çamentária Anual (or-
çamento público) por 
meio da escolha de 
prioridades e metas do 
PPA.

O Executivo tem que enviar 
o projeto de lei ao Legislativo 
(Câmara dos Vereadores)
Prazo de envio: até 15 de abril.
O Legislativo tem que devolver 
o projeto de lei ao Executivo 
discutido e aprovado.
Prazo de envio: até 30 de ju-
nho.

O QUE É?
Orçamento: um orçamento é aquela conta que as famílias fazem no começo do mês para planejar os gastos. De um lado, fica a conta do dinheiro que entra e, do outro, a conta dos gastos que 
precisam ser feitos.
Orçamento Público: o orçamento da prefeitura é parecido com o das famílias, mas as contas são bem mais complicadas. A prefeitura precisa controlar um volume grande de dinheiro, e aplicá-lo 
em muitas coisas e deve colocar tudo isso bem detalhado e bem claro, porque o dinheiro não é do prefeito, é do povo.
(Cartilha “Olho Vivo – Controladoria-Geral da União”).

nho.

IMPORTANTE
Na LDO deve constar a política de contratação de novos funcionários. 

Em dezembro de 2009 e agosto de 2010, cer-
ca de 40 lideranças da sociedade civil de Barca-
rena participaram de oficinas que abordaram as 
principais Peças Orçamentárias do país (PPA, 
LDO, LOA). A capacitação ajudou os parti-
cipantes a entender melhor como fiscalizar os 
gastos previstos no Orçamento Público.A
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C) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

PARA QUE SERVE? O QUE CONTÉM? QUEM E QUANDO?
Estabelece as despesas e as 
receitas que serão realizadas 
no próximo ano de governo.

Detalhamento das prioridades que 
serão implementadas e executadas 
pelo poder público. 

O Executivo deve enviar o projeto de lei ao Legislativo (Câ-
mara dos Vereadores)
Prazo de envio: até 31 de agosto.
O Legislativo deve devolver o projeto de lei ao Executivo 
discutido e aprovado.
Prazo de envio: até 15 de dezembro.

O QUE É?
Fiscalizar: é ir atrás da informação, perguntar; é saber o que entra e o que sai de dinheiro e de material. O melhor jeito é fazer com união, junto com outras pessoas, em associações, movimentos, 
grupos, sindicatos, etc. Fiscalizar é um direito de todos. (Cartilha “Olho Vivo – Controladoria-Geral da União”)

no próximo ano de governo. Prazo de envio: 
O Legislativo deve devolver o projeto de lei ao Executivo 
discutido e aprovado.
Prazo de envio: 

no próximo ano de governo.
serão implementadas e executadas 
pelo poder público. no próximo ano de governo. pelo poder público. 

IMPORTANTE

A LOA é a mais importante peça orçamentária, pois 

apresenta com maior clareza (detalhamento) o quanto de 

recursos o município possui e define como o gestor aplicará 

a verba durante o ano, identificando as ações, os valores e os 

responsáveis por cada um dos gastos planejados. Assim, a 

LOA põe em prática como será investido aquilo que está 

estipulado no PPA e na LDO. A sociedade civil deve 

se articular, cobrar, fiscalizar para que seus repre-

sentantes (prefeito e vereadores) aprovem um 

orçamento (LOA) compatível com as reais 

necessidades do município. 

A lei complementar 131, de 27 de maio de 
2009, determina que sejam disponibiliza-
das detalhadamente e em tempo real as 

informações que tratam da execução do orçamento 
do país, dos estados e dos municípios. O complemen-
to jurídico reforça que haja transparência dos gastos, 
mediante a participação popular e a realização de 
audiências públicas durante os processos de elabora-
ção e discussão das peças orçamentárias, tais como, 
a LDO e a LOA. Essas informações também devem 
ser disponibilizadas por meios eletrônicos de acesso 
público, como, por exemplo, a Internet.

É dever da prefeitura (cartilha “Olho Vivo – Con-
troladoria-Geral da União”):
 Informar a população, com clareza, como gasta o 

dinheiro.
 Prestar contas à população.
 Quando começar a discutir o orçamento, convo-

car a população para audiências públicas.
 Anotar tudo o que compra.
 Anotar o material que envia para as escolas, pos-

tos de saúde, hospitais.
 Publicar suas contas de forma simples em local 

visível e de fácil acesso para todos os cidadãos.
Caso não seja cumprida essas determinações, a lei 

assegura que qualquer cidadão, partido político, associa-
ção ou sindicato possa denunciar as irregularidades ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Em Bar-
carena, a Lei Complementar 131 entrou em vigor em 
maio de 2011. Não deixe de cobrar a aplicação!

PArTICIPAÇÃO SOCIAl NO CIClO 
OrÇAMeNTÁrIO

Mandato do prefeito José das Couves: 2009-2012

2009 2010 2011 2012 2013

Elaboração do 
PPA. Período 
2010 a 2013

PPA - PERÍODO DE EXECUÇÃO

Elaboração da 
LDO 2011

Definição das 
Prioridades do 

PPA

Elaboração da 
LOA 2011

Detalhamento 
de como será 

aplicada a verba 

Execução da 
LDO 2011

Execução da 
LOA 2011

Controle social 
da LOA 2011
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◘ POr deNTrO dO TeMA: 
PPA

Como foi dito anteriormente, o PLA-
NO PLURIANUAL deve ser aces-

sível à sociedade, que também pode 
participar da elaboração dessa Peça Or-
çamentária. Em Barcarena, a população 
deve estar atenta aos prazos de aprovação 
desse instrumento, pelo fato de que a luta 

O QUE É?
Receita: é o dinheiro que entra no cofre da prefeitura, do estado ou da União. Na prefeitura, quem controla isso de perto é a Secretaria de Finanças. Essa secretaria sabe tudo o que entra e o 
que sai de dinheiro. 
Despesa: é o dinheiro que sai do cofre da prefeitura, do estado ou da União. Durante o ano, os órgãos públicos vão fazendo seus gastos. Esses gastos são públicos. Eles devem informar com clareza 
onde e como o dinheiro está sendo utilizado (Cartilha “Olho Vivo – Controladoria-Geral da União”).

AO PARTICIPAR DA 
ELABORAÇÃO OU LER A 
PUBLICAÇÃO DE UM PPA, 
QUESTIONE SEMPRE.

 Quanto será gasto com cada ação?
 Quantas pessoas serão beneficiadas 

diretamente por esse programa?
 Qual será o custo por pessoa?
 Em quais localidades esse dinheiro 

será gasto?

política pelas prioridades começa no PPA, 
ou, se preferirem, nas etapas de elabora-
ção pelos governantes e seus assessores. 
Deste modo, procure sempre estar infor-
mado sobre onde acontecerão reuniões e 
outros eventos que definirão o conteúdo 
do PPA. 

Mas, primeiramente, va-
mos entender como essa Peça 
Orçamentária se apresen-
ta. Veja um exemplo reti-
rado do Plano Plurianual 
(PPA 2010-2013) de Bar-
carena. 

ITENS IMPORTANTES
 PROGRAMA: descre-

ve a área onde será apli-
cada a verba. No exemplo: 
Educação de Jovens e 
Adultos.   

 INDICADOR: demonstra o quanto o 
objetivo está sendo alcançado. No exem-
plo, o indicador é Aplicação de ingresso; 
Permanência com sucesso e Atendimento 
educacional com qualidade. O indicador 
aponta que essas metas estão 70% im-
plantadas. Cabe a sociedade avaliar se 
isso corresponde à realidade. 
 AÇÃO: descreve o que se deseja fazer 

para alcançar o resultado final. Exemplo: 
garantir infraestrutura adequada ao ensino 
noturno (EJA) - Zona Urbana e Rural.
 PRODUTO: é o resultado da ação. 
 PROJETOS (P): é uma das duas for-

mas de executar a ação.  São marcadas 
no tempo – tem começo, meio e fim. No 
exemplo: aquisição de equipamentos. 

 ATIVIDADES (A): é outro tipo de 
ação e se caracteriza por ser contínua no 
tempo. Exemplo: contratação de pessoal 
ou manutenção do órgão.
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◘ POr deNTrO dO TeMA: 
lOA

ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL - 2010

FUNÇÕES VALORES (EM R$) PERCENTUAIS (%)

Legislativo 7.501.068,00 0,04

Administração 31.495.000,00 17,4

Assistência Social 14.294.000,00 7,9

Trabalho 800.000,00 0,4

Educação 49.118.514,00 27,2

Cultura 2.875.000,00 1,5

Urbanismo 28.205.182,00 15,6

Habitação 900.000,00 0,5

Saneamento 2.281.750,00 1,2

Gestão Ambiental 1.666.000,00 0,9

Agricultura 3.700.000,00 2,0

Indústria 845.099,00 0,4
Comécio e
Serviços

1.591.000,00 0,8

Transporte 811.000,00 0,4

Desporto e Lazer 1.700.000,00 0,9

Encargos Especiais 550.000,00 0,3
Reserva de
Contingência

1.810.256,00 1,0

Saúde 30.431.715,00 16,8

TOTAL 180.575.584,00 100%
Fonte: Tabela baseada na Lei 2066/2010 Prefeitura Municipal de Barcarena - LOA 2010

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
Barcarena para 2010 detalhou um 

total de mais R$ 180 milhões para serem 
aplicados na cidade, por meio das Secre-
tarias e órgãos municipais. Essa quantia 
deve ser gasta com aprovação e acompa-
nhamento dos vereadores. Mesmo depois 
da aprovação da LOA, os valores previs-
tos para determinadas áreas podem ser 
ampliados, conforme a arrecadação do 
município. Essa possibilidade de acrés-
cimo de investimentos, em relação ao 
previsto inicialmente, é uma oportunida-
de para a população reivindicar recursos 
para setores de maior interesse social, 
como, por exemplo, a saúde, a educação 
e o transporte. 

Com a exposição do percentual, 
é possível compreender, com clareza, 
quais áreas receberão a maior quantia 
do orçamento. No caso ao lado (Or-
çamento Público Municipal - 2010),  
a Educação é a que receberá a maior 
parte dos recursos: R$ 49.118.514,00 
ou 27,2% em relação ao total do orça-
mento. O dado suscita uma importante 
questão, de certa forma fundamental no 
monitoramento de políticas públicas: a 
qualidade do gasto. De posse dos da-
dos do orçamento, que é anual, sempre 
questione como estão sendo aplicados 
os recursos de determinada área. Ava-
lie não somente o volume de recursos, 
mas também como e onde estão sendo 
utilizados. Cobre de seus representantes 
(vereadores) para que fiscalizem se esses 
gastos estão sendo feitos com eficiência 
pelo prefeito.

Quase 30% do orçamento 2010 de Barcarena foi destinado à educação. 
Na comunidade do Curuperé, uma das formas de saber se a verba pública tem chegado à localidade é questionar, por exemplo, 
como a escola local (foto) tem sido beneficiada com a verba.
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Com o demonstrativo do orçamento, 
na Lei Orçamentária Anual, é possí-

vel ter uma noção clara de para onde es-
tão indo os recursos. Lembre-se que não 
basta identificar, é preciso avaliar como 
estão sendo utilizados os recursos. No 
monitoramento das políticas públicas é 
fundamental monitorar os gastos, que po-
dem ser de dois tipos: Despesas Correntes 
e Despesas de Capital. 

Despesas Correntes: encargos que 
não produzem acréscimos no patrimônio 
(conjunto de bens e direitos) e são utiliza-
dos para a manutenção das atividades de 
cada órgão/ entidade. Salários dos servi-
dores públicos estão nessa categoria. 

Despesas de Capital (investimen-
tos): são as despesas necessárias ao pla-
nejamento e execução de obras, aquisição 
de instalações, equipamentos e material 
permanente. As despesas de capital pro-
duzem acréscimo no patrimônio. 

Com a LOA em mãos, cabe ao cidadão 
observar se aquilo que está exposto tem se 
refletido na realidade do município. Nesse 
caso, uma dica importante é estar atento 

◘ POr deNTrO dO TeMA: 
de olho nas prioridades

O QUE É?
Repasse: é uma verba que o Governo Federal ou o estadual passa para a prefeitura. Esse dinheiro muitas vezes veio do próprio município (dos impostos e taxas que o povo de lá pagou para o 
Governo Federal). O principal repasse é o Fundo de Participação dos Municípios. Mas há também o repasse do dinheiro da merenda, do Fundeb (para professores), da saúde e para outras obras. 
A prefeitura define no orçamento – feito todos os anos – como gastará esse dinheiro (Cartilha “Olho Vivo – Controladoria-Geral da União”).

Na foto, a quadra de esportes localizada no bairro de Itupanema precisa de reformas urgentes. Em 2010, Desporto e Lazer 
representaram menos de 1% do orçamento de Barcarena.  

BARCARENA: ORÇAMENTO MUNICIPAL 2010

para as Despesas de Capital, pois elas são 
o principal instrumento de ampliação da 
oferta de serviços públicos e, diferente das 
Despesas Correntes, promovem a efetiva 

melhoria na qualidade de vida da popula-
ção. Cabe lembrar que nas Despesas de 
Capital estão os investimentos para obras 
e aquisição de equipamentos.

 é uma verba que o Governo Federal ou o estadual passa para a prefeitura. Esse dinheiro muitas vezes veio do próprio município (dos impostos e taxas que o povo de lá pagou para o 

, promovem a efetiva e aquisição de equipamentos.

IMPORTANTE
Os Fundos de Saúde, Assistên-cia Social e Educação são instrumen-tos que auxiliam a gestão pública, tendo, muitas vezes, a origem de seus recursos no repasse dos convênios celebrados com o Governo Federal. Esses fundos devem ter um Conselho que acompanhe os gastos nas áreas para os quais foram destinados. Fazer parte desses Conselhos e saber quem são seus membros é fundamental para fisca-lizar como a verba do município está sendo aplicada em setores que correspondem signi-ficativa parcela do orçamento local. 

são seus membros é fundamental para fisca-

Orçamento
Total

180.575.584,00

Despesas
Correntes

137.504.302,00

Despesas de
Capital

41.261.026,00

Pessoal e
encargos
sociais

74.398.082,00

Juros e
encargos da

dívida
20.000,00

Outras
despesas
correntes

63.086.220,00

Investimen-
tos

40.731.026,00

Amortiza-
ção da
dívida

530.000,00

Reserva de
Contingên-

cia
1.810.256,00
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◘ Acompanhar as políticas públicas que 
reúnam grande quantidade de recur-
sos que beneficiam a população, tais 
como, Saúde, Educação e Assistência 
Social. 

◘ Os dados orçamentários são “bru-
tos e frios”, porém, os números do 
orçamento podem ser decifrados e 
contextualizados com a realidade do 
cidadão através da comparação com 
ações que estão ligadas diretamente à 

dicas dos consultores leonardo Mello e Júlio Silva
para o acompanhamento dos gastos públicos (texto adaptado)

O QUE É?
Corrupção: é usar o dinheiro 
público como se fosse particu-
lar; é tirar dinheiro da merenda, 
do remédio, da obra e botar no 
próprio bolso ou no bolso de pa-
rentes e amigos; é usar o cargo 
público para beneficiar interesses 
privados. Isso é crime e dá prisão.  
(Cartilha “Olho Vivo – Controla-
doria-Geral da União”)

◘ POr deNTrO dO TeMA: 

população. Uma possibilidade é com-
parar os dados orçamentários com 
os valores necessários, por exemplo, 
para a construção de uma escola, 
uma casa popular ou com o salário 
mínimo.

◘ Desenvolver Ações de Capacitação de 
Conselheiros Municipais e grupos da 
sociedade civil para incidência políti-
ca (Fóruns, Associações de Morado-
res, Sindicatos, etc.)

◘ Criação de uma Instância (Fórum, Con-
selho, ONG) que seja legítima, a partir 
da participação e representação de di-
ferentes segmentos sociais presentes no 
município, de forma a organizar como se 
dará o acompanhamento do orçamento 
e que possa gerenciar os recursos neces-
sários para esse trabalho.

◘ Apoiar a formação de uma Comissão 
de Acompanhamento das atividades 
da Câmara de Vereadores.

COMPArTIlHANdO AS lIÇÕeS
“A oficina de 
orçamento público 
foi muito importante. 
Descobrimos os 
caminhos para saber 
como o dinheiro 
[público] está sendo 
aplicado”. 
Paulo Sérgio Soares 
de Melo (Associação 
dos Moradores da 
Comunidade do 
Anauera, na ilha 
Trambioca)

Paulo Sérgio (foto) é conselheiro 
municipal de saúde e de segurança de 
Barcarena. Ele participou das duas ofi-
cinas de capacitação que abordaram o 
tema Orçamento Público. Paulo expli-
ca que uma das contribuições do curso 
foi ensiná-lo que o Fundo de Saúde do 
Município também serve para auxiliar 
as atividades do Conselho, como por 
exemplo, no deslocamento de seus mem-

bros, “Conselheiros que moram distante 
da sede, agora, podem contar com aju-
da de custo para ir a reuniões”, relata 
sobre uma das conquistas recentes. A 
verba também pode ser destinada para 
realização de conferências e aquisição 
de equipamentos para o Conselho, que 
deve contar com uma estrutura mínima 
para exercer seu papel de fiscalizar os 
investimentos da prefeitura. 

TeMA NA rede
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/CartillhaOlhoVivo_baixa_V2.pdf
http://contasabertas.uol.com.br/WebSite
http://www.rebelo.org/2008/02/fiscalizar-gastos-publicos-uma-tarefa-para-poucos
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/dh/br/parlamentar/orcamento.htm
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PArTIdAS

CHeGAdAS
Setembro de 2011 - Eleição do Conselho Tutelar 
de Barcarena

◘ NOTÍCIAS

SOCIEDADE CIVIL DE BARCARENA 
PARTICIPA DO FÓRUM AMAZÔNIA 
SUSTENTÁVEL

Nos dias 25 e 26 de novembro de 2010, acon-
teceu em Belém o IV Fórum Amazônia Susten-
tável (FAS), que nesta edição debateu os princi-
pais desafios para a gestão do bioma amazônico. 
Um dos destaques do evento foi a participação 
da sociedade civil de Barcarena, que integrou o 
painel do segundo dia de Fórum. Ao todo foram 
a Belém cerca de 20 lideranças das organizações 
e de movimentos sociais do município, que, re-
presentadas pelo professor Walmir Sousa, pude-
ram expor suas demandas no painel “Condições 
para o Diálogo Intersetorial”.  Também partici-
param do debate a jornalista Maristela Bernardo, 
que na ocasião representou o IEB; o consultor 
Ciro Torres (INCT/PPED) e Rolf Georg Fuchs, 
do Instituto Brasileiro de Mineração. 

Professor Walmir Sousa, ao centro da foto, falou acerca da 
realidade de Barcarena no segundo dia do Fórum Amazônia 
Sustentável. Ao final do encontro, foi proposta a criação 
de um Grupo de Trabalho (GT) para discutir os problemas 
sociais e ambientais causados pelas industrias ligadas à mi-
neração.  
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outubro de 2009, cujos objetivos incluem propor 
novas metodologia e currículo condizentes com 
a realidade do homem e da mulher do campo. 
Para Lindalva Melo, que integra a regional To-
cantins do Fórum, “a aprovação, pela Universi-
dade Federal do Pará (UFPA), do projeto de im-
plantação dos cursos superiores na região é uma 
grande conquista do grupo”, que inclui diversas 
entidades, entre as quais o SINTEPP Regional, 
Secretarias Municipais de Educação e a própria 
UFPA, por meio de seu campus em Abaetetuba.  

O vestibular foi o primeiro passo de um pro-
jeto ousado. “Queremos a implantação de outros 
cursos superiores não só nesta regional, mas em 
todo o Estado, visando à valorização do homem 
como sujeito da história, vislumbrando o campo 
como espaço de oportunidades e desenvolvi-
mento”, destaca Lindalva. 

PROJETOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS
Resultante do Termo de Ajustamento de 

Conduta feito entre a Imerys e o Ministério Pú-
blico, uma equipe de professores da Universida-
de de São Paulo (USP) desenvolve em Barcarena 
cursos de educação ambiental para profissionais 
das redes municipal e estadual de educação. A 
iniciativa tem o objetivo de despertar a comu-
nidade escolar para estudar e criar alternativas 
sustentáveis de resolução dos impactos ao meio 
ambiente local. Um dos desdobramentos da ca-
pacitação é o projeto “A qualidade da água utili-
zada na Escola José Maria de Moraes”, que  pre-
vê a ida de técnicos do Instituo Evandro Chagas 
para, dentre outras atividades, realizar a análise 
da água ali utilizada. 

ATINGIDOS PELA MINERAÇÃO 
Entre os dias 13 e 14 de maio de 2011, aconte-

ceu o Encontro Interestadual dos Atingidos pelas 
Atividades de Mineração e a Vale, evento realiza-
do em Marabá, no Centro de Formação Cabana-
gem, onde estiveram cerca de 70 representantes 
dos estados do Tocantins, Maranhão e Pará. Par-
ticipou  do encontro um grupo de dez lideranças 
de sociedade civil de Barcarena, todas articuladas 
com os projetos de Fortalecimento Institucional 
em Barcarena (IEB, TAC MPE/IMERYS, UE). 
Eles socializaram suas experiências com os proces-
sos da mineração e ainda construíram uma agenda 
de luta. Um dos destaques do evento foi a proposta 
da criação de um banco de dados sobre os conflitos 
decorrentes das ações das mineradoras e as ações 
de resistência da sociedade civil.    

AIN EM BARCARENA
Entre 01 e 02 de fevereiro de 2011, repre-

sentantes da organização Ajuda da Igreja Norue-
guesa (AIN) estiveram em Barcarena (PA), com 
o objetivo de cumprir uma agenda de reuniões e 
visitas às comunidades afetadas por grandes pro-
jetos ligados à mineração e à cadeia produtiva do 
alumínio. Durante a visita, os noruegueses Arne 
Dale e Trine Hveem foram acompanhados por 
membros do IEB e por lideranças locais de movi-
mentos sociais, ONGs e sindicatos. Em Barcare-
na, o grupo se dirigiu a cinco comunidades, onde 
ouviu o relato de moradores que têm sofrido com 
problemas relacionados às atividades industriais, 
iniciadas na década de 1980. 

Um dos objetivos da visita foi identificar 
como a AIN pode apoiar as demandas da socie-
dade no município, por meio do diálogo com a 
Norsk Hydro. A empresa, de capital norueguês, 
comprou a participação acionária da Vale e pas-
sou a ser a proprietária dos grandes projetos em 
Barcarena, que incluem a Albrás, Alunorte e a 
Companhia de Alumina do Pará - esta última 
ainda em fase de implantação. 

OUTrAS PArTIdAS
Agosto de 2010 - Orçamento público, módulo II
Setembro de 2010 - Oficina de Responsabili-
dade Social das Empresas - módulo I
Outubro 2010 - Instituto Evandro Chagas: 
reunião com a comunidade para esclarecimen-
to do trabalho da instituição em Barcarena e 
entrega de laudos
Novembro de 2010 - Oficina de Responsabili-
dade Social das Empresas - módulo II; Instituto 
Evandro Chagas: reunião com a comunidade 
para esclarecimento do trabalho da instituição 
em Barcarena e entrega de laudos
Dezembro de 2010 - Intercâmbio de experi-
ências: I Encontro Regional dos Movimentos 
Sociais (Marabá – PA); Início da reforma do 
Centro Comunitário de Vila Nova (Itupanema)
Fevereiro 2011 - Curso de Capacitação dos 
Conselheiros de Saúde de Barcarena

PROJETO PROCAMPO REALIZA
VESTIBULAR COM MAIS
DE CEM CANDIDATOS

 Em novembro de 2010, no Campus Univer-
sitário de Abaetetuba, aconteceu o vestibular 
do projeto PROCAMPO, destinado a jovens e 
adultos de comunidades rurais de cinco muni-
cípios: Abaetetuba, Acará, Barcarena, Igarapé-
Miri e Mojú. Ao todo, participaram do processo 
seletivo 174 candidatos, entre os quais estavam 
também professores que trabalham e moram no 
campo há, no mínimo, dois anos. As provas fo-
ram para preencher 60 vagas nas áreas de Ciên-
cias Naturais, Linguagem, Códigos e suas Tecno-
logias e Matemática. 

O vestibular é uma conquista do Fórum Re-
gional de Educação do Campo, instituído em 


