2ª quinzena de novembro, 2021

BOLETIM DE ATUALIZAÇÕES DO IABS
Nesta edição, trazemos bons avanços nas mais diversas atividades do IABS,
especialmente aquelas que nos tiram do ambiente de escritório e nos levam
para mais perto de quem realmente importa: as comunidades beneficiárias.
Afinal, sem essas pessoas não seria possível colocar em prática nenhuma
iniciativa que planejamos para a construção de um futuro mais sustentável.
Aproveite a leitura!

PERÍODO DE

INSTITUCIONAL

IMERSÃO

E durante os últimos meses, nossos(as) alunos(as) do Programa Internacional
de Práticas vivenciaram a atuação em campo dos Projetos do IABS! Isso quer
dizer que além de colocarem seus conhecimentos técnicos à disposição, estão
tendo a oportunidade de conhecer de perto os diversos territórios e comunidades com quem desenvolvemos trabalhos.

Para isso, Carla, Blanca e Roberto estão
passando uma temporada de imersão
nas atividades da Diretoria Nordeste,
incluindo o Centro Xingó de Convivência com o Semiárido, em Piranhas (AL)
- um polo de disseminação de conhecimentos e tecnologias sociais de baixo
custo, que visa melhorar a qualidade

de vida das populações do sertão, com
cogestão do IABS e a Seagri/AL.
Eles já puderam participar das equipes
dos polos presenciais do 8º Seminário
Internacional de Convivência com o
Semiárido e, agora, seguem em campo
com a participação presencial no 7º
Curso Internacional:

“Para nós tem sido uma experiência muito inspiradora. Estamos
aprendendo todos os dias com os outros participantes do curso, como
são suas vidas diárias e os desafios que enfrentam no clima semiárido
do Brasil. Tem sido definitivamente uma semana cheia de emoções!”
Carla del Campo, Blanca Fustero e Roberto Fernández

Estamos muito felizes em proporcionar novas experiências
e troca de aprendizados interculturais como essas!

NOVIDADES

INPE NO XINGÓ

E seguindo com as atividades do Centro Xingó, dos dias 11 a 19 de novembro,
nós recebemos visitas ilustres: a equipe do INPE - Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais! Aqui, nós pudemos dar apoio logístico às atividades de
campo dos projetos Nexus e XPaths.
Esses projetos buscam formas de
alcançar a sustentabilidade e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio de ações em vários
níveis - global e local - e da interação
entre água, alimento e energia nas
regiões semiáridas. Para isso, durante
sua estadia, o grupo interdisciplinar do
Instituto usou as instalações e a equipe
do Centro Xingó como apoio operacional para a realização de pesquisas

NOVIDADES

junto às comunidades do território,
conhecendo a realidade local para
projetar soluções para o futuro!
Foi uma honra recebê-los e ter a
oportunidade de conhecer melhor
os projetos, identificar sintonia
com nossa missão e contribuir com
pesquisadores(as) tão competentes e
inspiradores(as). Seguimos trabalhando
pelo melhor para todos(as) no sertão!

SEMINÁRIO E CURSO

INTERNACIONAL

No último dia 12, chegamos ao fim do 8º Seminário Internacional de
Convivência com o Semiárido! Foram quatro dias intensos de muita troca,
conexão e conversas de extrema relevância para respaldar as ações que
precisamos realizar para atingirmos os ODS e convivermos em harmonia com as
condições climáticas que encontramos.
No total, tivemos 160 participantes
presenciais, com 3.919 visualizações
no Youtube ao longo dos quatro dias
de transmissão. O seminário também
se destacou nas redes sociais. Com
cobertura realizada em tempo real,
alcançou cerca de 2.900 usuários no
Facebook e no Instagram. Ao todo,
foram 12h de evento transmitido,
prezando sempre em atingir as comunidades como agentes de mudança
real e conectar diversos públicos com
um formato híbrido entre digital e
presencial.

sustentável e próspero! E é por isso que
seguimos dedicando nosso trabalho a
esse propósito.

Agradecemos a todos e todas que
tornaram esses momentos possíveis:
nossa equipe organizadora, patrocinadores (SEBRAE/AL e FAPEAL), parceiros
apoiadores (Instituto Nova Era, Prefeituras de Canindé de São Francisco e
Olho D’água do Casado) e as instituições do Comitê Gestor (IABS, SEAGRI/
AL, SEBRAE, IICA, CHESF, EMATER e
Prefeitura de Piranhas). Toda nossa
gratidão a todos(as) que participaram
E saímos desta edição do seminário com de forma online e, principalmente, às
o coração cheio e com a certeza de que comunidades que receberam nossos
nossa troca de experiências continua polos presenciais com braços abertos!
sendo importante. Juntos(as), conse- A interação com vocês é a razão para o
guiremos construir um semiárido mais Seminário acontecer.

7º Curso Internacional
E seguindo com nossa programação,
após uma semana de aulas online,
no último dia 19, iniciamos o módulo
presencial do 7º Curso Internacional
de Convivência com o Semiárido, lá no
Centro Xingó, onde tivemos atividades
práticas de imersão para aprofundar os
conhecimentos sobre o tema “Ecossistemas produtivos frente aos impactos
das mudanças climáticas no semiárido”
até o dia 25/11. Foram 4 dias de conhecimento e muita mão na terra! Ao
todo, contamos com a presença de
26 participantes, entre a comunidade
local e estudantes de outras partes do
país e do mundo. Todos os protocolos

para garantir a segurança dos(as)
participantes
foram
respeitados.
O Curso Internacional foi criado
para promover a troca de conhecimentos, experiências e apoiar o
desenvolvimento de pessoas para
atuar em prol da convivência com o
semiárido e acontece anualmente,
após o Seminário Internacional.
E é assim que vamos construindo em
conjunto com todos e todas em prol do
semiárido!
Obrigado por fazerem parte disso!

PROJETOS

Chegamos ao PRS - Cerrado. Neste
mês de dezembro, começam os Dias
de Campo do projeto. É o início da
construção conjunta com os(as) beneficiários(as) rumo a um meio rural mais
sustentável e inclusivo. Este importante
evento do projeto visa a troca de experiências entre produtores(as) rurais,
técnicos(as) de assistência técnica e
extensão rural, os ATECs, e organizações de produtores(as), as OSPs, para a
promoção e disseminação da adoção de
novas tecnologias produtivas. Por meio
do diálogo, os Dias de Campo representam o projeto acontecendo na prática

e proporcionam uma reflexão sobre
a forma de produção e os possíveis
caminhos de melhorias.
Entre 2 e 11 de dezembro, serão 13 Dias
de Campo piloto nos quatro estados
de atuação do projeto – Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas
Gerais. Haverá palestras com especialistas em temas apoiados no âmbito
do projeto, como estratégias para implantação da agropecuária sustentável
e integrada, Sistemas Agroflorestais e
recuperação e manejo de pastagens
degradadas.

Também em dezembro, entre os dias 7 e 9, o PRS-Cerrado está organizando o
“Seminário de Integração das Pesquisas’’, que ocorrerá de forma virtual. O evento
visa promover a integração entre todos os projetos de pesquisa contemplados
pelo projeto. No dia 07 de dezembro, ocorrerá a abertura do seminário com o
lançamento das pesquisas e do mapa interativo que estará no site do projeto.
Contamos com a participação de todos!

PROJETOS

DEVOLUTIVA DE

RESULTADOS
Seguindo para as atividades de campo no Nordeste do país, tivemos a
oportunidade de estar novamente junto dos(as) beneficiários(as) do Projeto
Renda para Catadores(as), executado pelo IABS em parceria com a GIZ e o
Ministério do Meio Ambiente.
Nessas visitas às associações
beneficiadas, pudemos apresentar
os resultados sistematizados do diagnóstico da situação inicial, levando
o produto gerado a partir
das informações coletadas
em questionários
no último encontro
realizado. Além
disso, também
conversamos
com catadores
e catadoras
de materiais
recicláveis sobre
quais modelos de
negócio enxergamos
como viáveis de acordo
com a realidade que encontramos, assim como algumas opções de
produtos que poderiam ser desenvolvidos a partir do beneficiamento e
reutilização do resíduo plástico coletado
na região.

Fomos muito bem acolhidos nos
municípios de Tamandaré, Sirinhaém,
São José da Coroa Grande e Barreiros,
em Pernambuco e em Maragogi,
que fica em Alagoas.
Agora, após as conversas
e debates que ocorreram,
temos mais subsídios para
seguir com os próximos
passos do Projeto: o
desenvolvimento de
estudos de viabilidade técnica e plano
de negócios.
Agradecemos a todos e
todas que se dispuseram a
estar conosco nessa etapa
inicial e seguimos trabalhando em
conjunto por uma melhor qualidade
de vida e renda para esses(as) grandes
agentes ambientais: catadores e
catadoras!

A iniciativa é executada pelo IABS e faz parte dos objetivos do Projeto TerraMar, do
Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, em parceria com o Ministério Federal
do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, com
apoio técnico da cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável, por meio
da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

PROJETOS

IABS NA
FENACAM 21
E ainda sobre as atividades desenvolvidas em Pernambuco, chegou a hora
de compartilhar os resultados de alguns projetos com o mercado. Por isso,
entre 16 e 19 de novembro, o IABS esteve na 17ª edição da Feira Nacional do
Camarão (FENACAM’21), o maior evento de Carcinicultura e Aquicultura do
Brasil e América Latina!
Nosso Coordenador de Aquicultura
e Pesca Sustentáveis, André Brugger,
apresentou os resultados do projeto
Camarão do Sertão, executado em
parceria com a CODEVASF, e da certificação de pescados do Projeto Pesca
de Valor, realizado com o Governo de
Pernambuco, por meio da Agência
de Desenvolvimento Econômico de
Pernambuco (ADEPE), e a Colônia Z-10.

Além da conversa sobre os benefícios
e vantagens da certificação para o(a)
produtor(a) e exportador(a) de camarão
marinho no XVII Simpósio Internacional
de Carcinicultura, também realizamos
a exposição dos resultados do cultivo
de camarão em água doce junto com
a CODEVASF, demonstrando as possibilidades do cultivo sustentável como
geração de renda no Sertão!

DICAS

RELEMBRANDO O 7º SEMINÁRIO
Para finalizar esta edição, trazemos uma
publicação da Editora IABS que fazemos
anualmente com muito orgulho!
Está no ar gratuitamente o livro do 7º
Seminário Internacional de Convivência
com o Semiárido! Esse é o compilado
dos principais aprendizados compartilhados no evento, que ocorreu em 2020,
para construirmos um Semiárido mais
sustentável e plural de oportunidades.
A compilação reúne 30 trabalhos científicos que foram submetidos e expostos
durante o seminário, uma produção que devolve à sociedade a força para pensar
caminhos sustentáveis para o semiárido, considerando suas especificidades, desafios
e, principalmente, os caminhos para a construção de outros futuros possíveis.
Confira os artigos e outros conteúdos complementares na publicação completa,
que também está disponível para download em pdf nos sites da Editora e do
Centro Xingó. Boa leitura!

