1ª quinzena de outubro, 2021

BOLETIM DE ATUALIZAÇÕES DO IABS
Nesta edição, trazemos atualizações sobre nossas iniciativas, especialmente
as desenvolvidas no Nordeste. Do litoral ao Sertão, conquistamos avanços
importantes nas áreas de Pesca e Aquicultura Sustentáveis, Convivência com
o Semiárido e Economia Circular. Aproveitem a leitura!

INSTITUCIONAL

PIP

NOVA
ADIÇÃO ao

Iniciamos esta edição
dando as boasvindas ao Roberto
García Fernández,
mais um aluno
do Programa
Internacional de
Práticas que chegou
a Brasília neste mês. Ele é mestrando
em Estratégias e Tecnologias para o
Desenvolvimento pela Universidad
Politécnica de Madrid/Universidad
Complutense de Madrid e veio colocar
seus conhecimentos em prática
para contribuir com as iniciativas
socioambientais desenvolvidas pelo IABS.

Desde 2011, essa é a premissa básica
do Programa Internacional de Práticas:
um intercâmbio em que recebemos
estudantes de instituições internacionais parceiras, aproximando a academia
das iniciativas que desenvolvemos por
aqui e criando soluções sustentáveis
em conjunto. Além disso, acreditamos
que as conexões realizadas com as
comunidades com quem trabalhamos e
trocas de experiências entre alunos(as)
e tutores(as) profissionais contribuem
para a formação de profissionais mais
qualificados e pessoas engajadas com
um mundo mais sustentável
e menos desigual.

Ficamos felizes de ver o PIP a todo vapor e
proporcionando experiências de aprendizado
únicas pelo Brasil!

INSTITUCIONAL

OSTRAS EM
EXPOSIÇÃO

Este mês tem sido bastante
movimentado por aqui,
especialmente para a
equipe do Projeto Ostras
Depuradas de Alagoas!

Iniciamos outubro com nossa participação no 28º Agrinordeste, o maior evento
indoor do agronegócio das regiões Norte e Nordeste. Na ocasião, tivemos a
oportunidade de expor nossas ostras depuradas para o grande
público que visitou o evento entre os dias 6 e 8, interagindo com outros(as) produtores(as) do estado e chefs de
cozinha que participaram do festival gastronômico
promovido.
As atividades não pararam por aí! No dia 10, estivemos
na XIII Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
para apresentar o projeto Ostras Depuradas de Alagoas
no Território Gastronômico - Passaporte para
Cultura! Seguindo a proposta do espaço,
nós conversamos
com o público sobre como
nossa iniciativa contribui
para a promoção de uma
gastronomia local mais
consciente e sustentável.
Também
apresentamos
o processo de depuração
pelo qual nossas ostras
passam, nosso papel social,
os benefícios gerados para as
comunidades ostreicultoras com quem
trabalhamos. Para fechar com chave de ouro, oferecemos
uma deliciosa degustação das nossas ostras depuradas frescas
preparadas com diversas opções de condimentos!
Agradecemos muito aos nossos parceiros da Prefeitura de Itapissuma e da
Comedoria Popular pelos convites e oportunidades de compartilhar mais sobre
nosso propósito e produtos com cada vez mais pessoas! Seguimos juntos(as).

CONHECENDO AS

ASSOCIAÇÕES
Partindo do Sertão para o litoral, ficamos felizes em comunicar que já iniciamos a
primeira etapa das atividades de campo do projeto Renda para Catadores(as) de
Materiais Recicláveis na Costa dos Corais!
Desde a semana passada, membros(as)
das equipes de Brasília, Recife e
Maceió estão trabalhando arduamente
em conjunto para realizar visitas
às associações beneficiárias nos
municípios de Barreiros, Sirinhaém,
Tamandaré e São José da Coroa Grande,
em Pernambuco, e Maragogi, em
Alagoas. As atividades realizadas têm
o objetivo de estabelecer vínculos com
os beneficiários e conhecer melhor
os contextos e lideranças locais, bem
como identificar possíveis usos para
os resíduos de plástico. A partir das
informações coletadas, a equipe
terá um diagnóstico inicial do fluxo
de trabalho, produção e atuação
dos(as) catadores(as), que auxiliará no
planejamento mais assertivo do projeto,
com o envolvimento das comunidades
em todos os passos do caminho.

Acreditamos que só assim conseguiremos obter resultados reais na aplicação
dos modelos de socioeconomia circular
dos resíduos plásticos da região e na
geração de alternativas de renda para as
famílias beneficiadas.
A iniciativa faz parte dos objetivos do
Projeto TerraMar, do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) e do Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) do Brasil, em
parceria com o Ministério Federal do
Meio Ambiente, Proteção da Natureza e
Segurança Nuclear (BMU) da Alemanha,
com apoio técnico da cooperação alemã
para o desenvolvimento sustentável, por
meio da GIZ - Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit.

Fiquem ligados(as) para mais novidades em breve!

CAPACITAÇÃO
NO VERGEL
Já na cidade de Maceió (AL), nossas
atividades de aperfeiçoamento de
processos produtivos continuam
no Entreposto do Sururu, o ecossistema da empresa social que
implementa conceitos de socioeconomia circular para a reutilização
das conchas do molusco No último
dia 18, recebemos 12 marisqueiras
da comunidade do Vergel que participaram da oficina de pré-beneficiamento das
conchas!
Esta oficina teve o objetivo de treinar as marisqueiras para a limpeza das conchas
de sururu e trocar experiências sobre o beneficiamento, etapa do processo que é
fundamental para otimizarmos a fabricação de produtos como o Cobogó Mundaú e
garantir um ganho financeiro maior para as marisqueiras beneficiadas. Dessa forma,
geramos benefícios para todos os atores envolvidos, agilizando os processos da nossa
unidade fabril, agregando valor à matéria prima e aumentando a produtividade.
Agradecemos a todas(os) que participaram e acreditamos que construindo em
conjunto e nos unindo à comunidade e a parceiros importantes, como a Portobello,
Prefeitura de Maceió, Instituto Mandaver, Ibratin e o A Gente Transforma,
poderemos atuar cada vez mais e melhor.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Participe do 8º Seminário e 7º Curso Internacional de
Convivência com o Semiárido!
Nesta edição, o Seminário acontecerá entre os dias 9 e 12 de novembro e abordará
o tema Como o debate sobre os ODS e as mudanças climáticas pode guiar a
convivência com o semiárido? Já o Curso será realizado nos dias úteis de 16 a
25 de novembro, abordando o tema central: Ecossistemas produtivos frente aos
impactos das mudanças climáticas no semiárido.
Os eventos acontecerão em formato híbrido, contando com a transmissão ao
vivo online dos conteúdos e atividades presenciais, como a organização de polos
do Seminário, buscando incluir populações com acesso limitado à internet e a
realização de um módulo presencial do Curso no Centro Xingó, em Piranhas (AL).
Para o Curso, serão ofertadas 50 vagas, sendo 25 para participação integral
(módulos online e presencial) e outras 25 reservadas apenas para participação no
módulo remoto. Mas corre! Você só pode enviar sua candidatura até o dia 26/10!
O encontro presencial no Centro Xingó será conduzido pelo Instituto Nova Era,
que transmitirá seu conhecimento nas áreas de promoção de ações regenerativas
e sintrópicas voltadas ao envolvimento do ser humano com a natureza, para guiar
uma experiência imersiva, enriquecedora e formadora de novas lideranças visando
o combate às mudanças climáticas no Semiárido.
ACESSE NOSSO SITE!
INSCRIÇÕES SEMINÁRIO

INSCRIÇÕES CURSO

SEMINÁRIO DO

PRS - CERRADO
Saindo do Nordeste, chegamos ao
Cerrado. Neste mês de outubro, no
dia 07, o PRS - Cerrado promoveu
o seminário As certificações como
promotoras de boas práticas da agropecuária de baixa emissão de carbono.
Transmitido pelo Youtube, o evento
foi um sucesso! Foram mais de 200
acessos simultâneos e o vídeo já conta
com mais de 1,3 mil visualizações.
Realizado pela frente de Finanças
Verdes do projeto, o seminário
reuniu gestores(as) de sete diferentes
esquemas de certificação (Forest
Stewardship Council – FSC; Rainforest

E VEM
NOVIDADES
POR AÍ!

Alliance – RA; Orgânico BR; Certifica
Minas; Carne Carbono Neutro-CCN;
Rede ILPF e Round Table on Responsible Soy – RTRS), que apresentaram as
oportunidades para a certificação de
sistemas produtivos integrados
em pequenas e médias
propriedades rurais.
Ao longo do evento online, os(as)
participantes puderam tirar dúvidas
com os(as) palestrantes pelo chat do
Youtube, e, ao final, o PRS – Cerrado
sorteou um kit exclusivo do projeto.
O vídeo completo do seminário está
disponível no canal do IABS.

O PRS - CERRADO TERÁ MUITAS NOVIDADES
EM BREVE! E QUEM ESTÁ POR DENTRO DESSAS
NOVIDADES É A ISABEL FILLARDIS,
JOÃO CAMPOS E LAILA ZAID!

FICOU CURIOSO(A)? ACESSE OS VÍDEOS E DESCUBRA!

DICAS

Taxa
Solidária

Nada melhor do que uma dica
que te ajuda a fazer o bem para
outras pessoas, né?

Começou a arrecadação da taxa solidária do Centro Xingó! Neste ano, as doações
serão destinadas às mulheres da Associação de Produtores Rurais Comunidade em
Ação, que atua na Comunidade Preguiçoso, localizada na zona rural do município de
Água Branca (AL).
A comunidade conta com trabalho
árduo de 40 mulheres associadas
que dedicam os esforços ao plantio
de mandioca, feijão e à produção
e venda de bolos, tapiocas, farinha
e pé-de-moleque. Entretanto,
atualmente elas não têm uma sede
própria para realizar os trabalhos.
Vamos mudar essa situação por
meio da taxa!
A Taxa Solidária é uma arrecadação
coletiva voluntária realizada por meio
de doações dos participantes do
Seminário Internacional de Convivência
com o Semiárido. A cada edição do
evento, os recursos são repassados a
uma uma instituição, cooperativa ou
comunidade que desenvolva alguma
atividade socioambiental na região do
Semiárido brasileiro.

PIX:
Chave: taxasolidaria@xingo.com.br
Doação para: IABS – Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento e Sustentabilidade
R$ 25,00

R$ 50,00

R$ 100,00

Transferência bancária:
Banco do Brasil
Agência: 3478-9
Conta Corrente: 125.780-3
CNPJ: 05.902.038/0001-73

R$ 200,00

