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Chegamos no segundo mês do ano e é com muita satisfação que trazemos 

para vocês uma edição recheada de notícias positivas e avanços importantes 
para nossos Projetos e iniciativas. Cada uma dessas conquistas evidencia a 
importância da dedicação de todos e todas que fazem parte deste grande 

ecossistema para o bem que é o IABS. Boa leitura!

CIDADANIA
Seguindo do litoral para o Sertão de Alagoas, 
no dia 07/02, começamos as ações formativas 
do Canal da Cidadania!

DICAS NOVO SITE IABS

INSTITUCIONAL

Com tantas atividades acontecendo em pouco tempo, às vezes fica difícil de 
acompanhar. Mas, calma, estamos aqui para ajudar. Tivemos várias adições ao 
nosso super time e, mais do que nunca, sabemos o quão importante é criar um 
ambiente de trabalho coeso com equipes em sintonia. Por isso, vamos conhecer 
esse pessoal que está chegando?

Damos nossas boas-vindas a todos e todas e desejamos uma jornada de muito 
aprendizado e bons resultados!

NOVOS
REFORÇOS

Anderson da Silva Rocha 

Tecnólogo em Processos Gerenciais pela Universidade 
Estácio de Sá, já estagiou no Tribunal Regional Federal, 
onde era responsável por receber, protocolar, digitalizar e 
organizar os processos, também tem experiência em uma 
empresa terceirizada da Caixa Econômica Federal (TIVIT), na 
qual prestava assistência aos Empresários Lotéricos e aos 
Funcionários da Caixa em suas atividades diárias. Atualmente 
está cursando Gestão da tecnologia da informação. Já estagiou 
na área de TI mexendo com Wordpress na empresa ONI Design 
de negócios. Faz parte da equipe administrativa do IABS.

Fernando Lima Aires Gonçalves 

Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (2009). Mestrado e Doutorado 
em Ciências Ambientais e Florestais pela UFRRJ. Tem experiência 
com projetos de reflorestamento, recuperação de áreas 
degradadas (em diferentes biomas), ILPF, sistemas agroflorestais 
e produção de mudas florestais. Atua no PRS como Gerente de 
Dias de Campo.

Leandro Leal Farias 

Engenheiro Florestal com mestrado em Manejo Florestal pelo 
INPA e pós-graduação em Gestão de Projetos. Atuou com 
pesquisa e extensão rural para fomento do manejo de produtos 
florestais madeireiros e não madeireiros na Amazônia. Compõe 
a equipe do IABS no cargo de Gerência Executiva de ATER.

Ericka Diniz Tavares 
Formada pela UFPE em Design Gráfico, 
possui convívio e experiência na área 
administrativa. Faz parte do apoio admi-
nistrativo no Projeto Chapéu de Palha.

Gabriel Monteiro Araújo da Silva 
Graduado em Engenharia Mecatrônica 
pela Universidade de Brasília. É De-
senvolvedor Python e atua no apoio à 
equipe de TI de Brasília.

Fábio Weber Sousa Costa
Técnico em Agropecuária, graduado 
em História com pós-graduação em 
Processos Históricos e Inovações Tecno-
lógicas no Semiárido. Experiência com 
políticas públicas. Atua no Centro Xingó.

Gleison Alves dos Santos
Graduando em Ciências Contábeis. Possui 
experiência com projetos sociais e atua 
como Supervisor de Campo no Programa 
Chapéu de Palha.

Laura Batista Freitas
Administradora de Empresas, formada 
pelo Centro Universitário do Distrito 
Federal. Atua como auxiliar administrati-
vo no PRS.

Marcos Antônio de Oliveira Silva
Graduado em Gestão Ambiental e Técnico 
em Agropecuária, com mais de 16 anos 
de experiência na área ambiental e agro-
pecuária. Atua no Centro Xingó.

Júlia de Oliveira Bocayuva
Graduanda em Direito no Centro Uni-
versitário de Brasília (CEUB) atua como 
estagiária do Jurídico no IABS.

Martina dos Santos Irgang
Graduanda em Letras - Francês pela 
UFAL. Estagiária da Diretoria Regional do 
Nordeste.

Edmaíris Rodrigues Araújo 

Técnica em Agroecologia e Técnica em Apicultura 
pelo Instituto Federal de Alagoas - Campus Piranhas. 
Possui formação profissional como Operadora de 
Sistemas de Irrigação. É graduanda de Engenharia 
Agronômica e Técnica Agrícola de Inserção Produtiva e 
Desenvolvimento Rural Sustentável no Sertão Alagoano 
pelo IABS.

Josyany Duarte Mendes 

Graduada em Ciências Biológicas, Bacharel e licenciatura, pelo Centro Universitário 
de Várzea Grande (UNIVAG), Mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 
pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Possui vários cursos na área 
de sustentabilidade e meio ambiente. Tem ampla 
experiência como consultora e instrutora em projetos 
na área de sustentabilidade, resíduos sólidos, logística 
reversa, gestão ambiental, empreendedorismo 
sustentável no campo e Agronegócio, a nível nacional. 
Já atuou como professora e  tutora da Rede e-Tec Brasil  
na área de Sustentabilidade e Agronegócio. Atua no PRS 
como Coordenadora de Campo da região de Goiás.

Thiago Roberto Soares Vieira 

Doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
mestre em Agroecossistemas e Engenharia Florestal. 
Mais de 10 anos de experiência com gestão de áreas 
protegidas. Atua no Centro Xingó.

BOAS-VINDAS
INTERNACIONAIS

Damos boas-vindas ao novo aluno do 
Programa Internacional de Práticas 
(PIP): Jesus Ignacio De La Fuente G.! 
Ele é estudante do programa de 
mestrado em Estratégias e Tecnologias 
para o Desenvolvimento na Universidad 
Politécnica de Madrid /Universidad 
Complutense de Madrid e estará 
presente no dia a dia das diferentes 
iniciativas do IABS e também nos 
projetos do núcleo de desenvolvimento 
rural, em Maceió, apoiado pelos nossos 
tutores profissionais. Ficamos felizes 
em recebê-lo e compartilhar nossos 
conhecimentos!

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. 
Por isso, nosso novo aluno passará os 
próximos 6 a 8 meses contribuindo com 
seus conhecimentos na execução dos 
projetos e frentes de ação do IABS que 
possuem mais paralelos com suas áreas 
de conhecimento e formação!

Seguindo com as atualizações da Diretoria Regional Nordeste, 
já começamos o mês com boas novidades. Na terça-feira, 01/02, tivemos uma 

oficina especial para a comunidade da Ilha de Deus em Recife! Durante esta 
oficina, demos continuidade aos aprendizados e conteúdos compartilhados 
no nosso webinar online Socioeconomia Circular: repensando resíduos por 

meio do design, e foi um sucesso! Foram cerca de 40 pessoas presentes nesse 
momento e agradecemos a comunidade pela participação!

Nesta oficina, além de trazer as falas 
dos nossos convidados, apresentamos 

os conceitos de Socioeconomia 
Circular, compartilhamos um pouco 
da nossa experiência no Vergel com 

o Ecossistema Sururu Mundaú, e 
pensarmos, junto com a comunidade, 
sobre as diversas oportunidades que 
a Ilha de Deus possui em relação aos 

seus resíduos de conchas.

CONVERSANDO SOBRE 
SOCIOECONOMIA CIRCULAR

Para conferir o conteúdo que foi 
compartilhado com a comunidade 

e aprender mais sobre iniciativas 
no âmbito da socioeconomia 

circular, acesse a íntegra do 
Webinar “Repensando Resíduos 

por meio do Design” 
no YouTube IABS TV: 

https://www.youtube.com/
watch?v=1IAgYM6zjgA&t=6s 

PROJETOS

Agradecemos a Embaixada da Suécia (@swedeninbrazil), Instituto Sueco 
e Re:waste por nos ajudar nessa iniciativa e na realização do evento. 
Seguimos juntos(as) traçando possibilidades de ação em prol de um 

mundo mais sustentável!

CANAL DA

Serão 4 oficinas de dois dias, indo até o dia 
18/02 no campus sertão da Universidade Federal 
de Alagoas - UFAL. Os participantes são 104 
agricultores(as) de 52 propriedades dos 
municípios de Delmiro Gouveia, 
Água Branca e Pariconha. 
O objetivo dessas oficinas 
é conhecer melhor a 
realidade de cada família, 
iniciando assim o 
processo de assistência 
técnica e planejamento 
das atividades que 
serão realizadas em cada 
propriedade para melhoria 
da produtividade e qualidade 
de vida dessas pessoas!

O Projeto Canal da Cidadania é um projeto piloto, com objetivo de promover 
melhor qualidade de vida e geração de renda para 52 famílias da região rural 
da área de influência do Canal do Sertão, no estado de Alagoas. Além das ações 
formativas e oferta de assistência técnica, o Projeto também visa promover a 
inserção mercadológica dos produtos dessas famílias para estimular uma nova 
fonte de renda e associativismo nas comunidades. Fique de olho para mais 
atualizações em breve!

A iniciativa é viabilizada por meio de emenda parlamentar indicada pelo mandato 
do Senador Rodrigo Cunha, com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) e executada pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS).

Ainda no tema de desenvolvimento 
rural, o PRS - Cerrado continua a 
todo vapor, promovendo a interação 
com quem mais importa: nossos(as) 
beneficiários(as)! Após a rodada-piloto 
em dezembro de 2021, os Dias de 
Campo (DCs) do PRS – Cerrado têm 
sequência neste mês de fevereiro. Ao 
todo, serão 24 eventos nos quatro 
estados de atuação: Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Minas Gerais. Os DCs fazem 
parte das ações de sensibilização e 
empoderamento do projeto e, na 
prática, são uma troca de conhecimento 
e experiência entre os(as) participantes. 

Os encontros contarão com palestras de 
temas relacionados às áreas de atuação 
do PRS-Cerrado e ligados a situações 
enfrentadas por produtores(as) que 
buscam um meio rural mais produtivo 
e sustentável, como: estratégias 
para implantação da agropecuária 
sustentável e integrada, sistemas 
agroflorestais e recuperação e manejo 
de pastagens degradadas.

Ficamos muito felizes de promover 
esses momentos tão ricos de 
crescimento conjunto. 
Para mais informações, 
acompanhe nossas redes sociais.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DO PRS - CERRADO!

E as ações do PRS - Cerrado vão ainda 
muito além das atividades de campo! 
Um exemplo disso é o nosso Programa 
de Capacitação, que tem o objetivo 
de capacitar, treinar e sensibilizar 
em torno das práticas sustentáveis 
e da agropecuária de baixa emissão 
de carbono. Com uma série de ações 
formativas envolvendo produtores 

EaD Introdutório
Para a Educação a Distância, o conhecido EaD, 
firmamos parceria com o Canal Futura, da Fundação 
Roberto Marinho, que opera há mais de 20 anos no Brasil e, assim como 
o PRS – Cerrado, acredita que a aliança entre Educação e Comunicação 
transforma pessoas e a sociedade.

O EaD é dividido em duas partes: o introdutório e o avançado. O EaD 
Introdutório é aberto para todos e todas que desejam se aperfeiçoar em 
conceitos envolvendo mudanças climáticas e estratégias de desenvolvimento 
rural sustentável. Tudo com um olhar para o bioma Cerrado! E o melhor: 
é em formato autoinstrucional, ou seja, você se programa, faz no momento 
mais oportuno e acessa os materiais e conteúdos disponíveis de acordo com 
seu ritmo de aprendizagem.

Para mais informações e realização da inscrição, acesse: 
https://www.ruralsustentavel.org/programa-de-capacitacao/ead-introdutorio/ 

Edital de popularização
Está disponível a Chamada de Seleção das Escolas para as Ações de 

Popularização da produção rural sustentável e de baixa emissão de carbono 
entre estudantes de Ensino Fundamental e Médio e participação no Jogo 

Coopera Cerrado. As inscrições ficam abertas até o dia 06/03. 
Escolas interessadas devem fazer sua submissão via portal do PRS – Cerrado, 
que estará com acesso disponível aqui. O processo de inscrição das escolas é 

simples e rápido, bastando preencher um formulário. 
Todas as escolas da área de atuação do projeto 

estão convidadas a conhecerem o edital e 
aplicarem para a oportunidade.

Serão selecionadas 52 escolas que poderão 
ser premiadas com recursos para a realização 
de uma atividade comunitária ou melhoria na 

escola no valor de até R$ 18 mil reais. 
Para a escola que aderir a essa ação formativa, 

serão ofertadas práticas pedagógicas no formato de 
uma Jornada de Aprendizagem, conduzidas 
por uma dupla de profissionais capacitados 

(educomunicador(a) e facilitador(a)), voltada 
para a disseminação de conhecimentos sobre a 

agropecuária de baixa emissão de carbono. Dentre outros 
benefícios, estão: produção de um material audiovisual com momentos das 

ações formativas nas escolas participantes; acesso ao portal Coopera Cerrado, 
a vídeos tutoriais das atividades práticas e demais materiais do PRS – Cerrado, 

além do recebimento de materiais informativos, materiais didáticos e a 
participação em outras atividades do projeto, como Dias de Campo, 

palestras, cursos, etc.
 

Para saber mais sobre quem pode participar, pré-requisitos e realizar sua 
inscrição, acesse: https://www.ruralsustentavel.org/editais/chamada-de-

selecao-das-escolas-para-as-acoes-de-popularizacao/

Mestrado Profissional
E para completar as atualizações sobre nosso Programa de 
Capacitação, temos um convite: se você tem formação em 
Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e áreas afins, estão abertas 
as inscrições para as vagas remanescentes do nosso Mestrado Profissional 
em Mudanças Climáticas e Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono, em 
parceria com a Universidade Federal de Lavras – referência no Brasil na área 
de Ciências Agrárias!

Mas atenção! Para se inscrever na formação, 
é indispensável a pré-inscrição no PRS – Cerrado.

Saiba mais e acesse o edital aqui: https://bit.ly/mestradoprs

Aprendendo sobre Certificações
Além de todo o conhecimento compartilhado no Programa de Capacitação, 

o PRS - Cerrado ainda busca atingir ainda mais pessoas! Promovemos dois 
treinamentos em esquemas de certificação. O primeiro, nos dias 3 e 4, 

apresentou a certificação da Rainforest Alliance. Já a segunda formação, 
ocorrida no último dia 9, foi realizada pela Embrapa e versou sobre a 

certificação Carne Carbono Neutro. Ao todo, foram mapeados 7 esquemas 
e o PRS - Cerrado oferecerá formação para todos eles.

No total, foram cerca de 170 presentes virtualmente, além da participação 
de várias instituições, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), que é o beneficiário institucional do PRS - Cerrado 
e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Esta é uma ação direcionada aos 
agentes de assistência técnica e extensão rural que atenderão as Unidades 

Demonstrativas do projeto - que são aquelas propriedades modelo em 
aplicação de técnicas produtivas sustentáveis.

Seguimos construindo novos hábitos mais sustentáveis na produção rural, 
um passo de cada vez!

e produtoras rurais, membros de 
organizações socioprodutivas, agentes 
de assistência técnica, gestores e 
gestoras públicas, estudantes e outros 
interessados, o Programa abrange 4 
frentes: Educação a Distância; Cursos 
presenciais e Dias de Campo; Mestrado 
Profissional; e Empoderamento Social.

Vamos saber um pouco mais dos avanços de algumas delas?

DIA 24 - UBERLÂNDIA

DIA 08 - VAZANTE

DIA 16 - UBERLÂNDIA

DIA 19 - PARACATU

DIA 20 - POMPÉU

DIA 11 - CAETANÓPOLISDIA 03 - SANTA RITA DO PRADO

DIA 12 - COSTA RICA

DIA 15 - SIDROLÂNDIA

DIA 18 - NOVA ANDRADINA

DIA 19 - NIOAQUE

DIA 23 - BANDEIRANTES

DIA 01 - IPAMERI

DIA 15 - SANTA CRUZ DE GOIÁS

DIA 22 - SANTA CRUZ DE GOIÁS

DIA 22 - APARECIDA DO RIO DOCE

DIA 28 - URUTAÍ

DIA 16 - ORIZONA

DIA 08 - QUIRINÓPOLIS

DIA 09 - IPAMERI

DIA 04 - PEDRA PRETA

DIA 08 - CAMPO NOVO DO PARECIS

DIA 22 - DIAMANTINO

DIA 24 - CAMPO VERDE

MT

MS

MT GO

MG

Venha conversar sobre práticas agropecuárias de produção sustentável!
Com produtores(as) rurais, Organizações Socioprodutivas 

e técnicos(as) de assistência técnica e extensão rural 

E para fechar esta edição com chave de ouro, trazemos uma nova maneira de 
conhecer o IABS e todas as suas possibilidades: é o novo site institucional!
Após um grande esforço de estudos, reestruturação e design combinados, 
elaboramos um espaço digital fácil de navegar, com informações claras e 

objetivas para acompanhar todas as nossas atividades, núcleos de atuação e 
avanço dos mais diversos projetos.

Acesse www.iabs.org.br para manter-se informado(a) e compartilhar da nossa 
Sustentabilidade com Propósito!

PARCERIA COM

PARCERIA COM

https://www.linkedin.com/company/iabsbrasil/mycompany/
https://www.facebook.com/InstitucionalIABS
https://www.instagram.com/iabsbrasil/
https://iabs.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=1IAgYM6zjgA&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=1IAgYM6zjgA&t=6s 
https://www.instagram.com/swedeninbrazil/
https://www.ruralsustentavel.org/programa-de-capacitacao/ead-introdutorio/ 
https://www.ruralsustentavel.org/editais/chamada-de-selecao-das-escolas-para-as-acoes-de-popularizacao/
https://www.ruralsustentavel.org/editais/chamada-de-selecao-das-escolas-para-as-acoes-de-popularizacao/
https://bit.ly/mestradoprs
http://www.iabs.org.br

