
# 42 Iniciamos o mês de março com uma nova edição do nosso boletim, 
desta vez recheado de novidades positivas. São atualizações de projetos 

sendo desenvolvidos na região Nordeste, cobrindo do litoral ao Sertão, além do destaque 
para nossa atuação no bioma Cerrado, com o Projeto Rural Sustentável. Todas as iniciativas 
têm algo em comum: o desejo de construir realidades mais prósperas em harmonia com 
a natureza. Boa leitura!

Para que novos ciclos se iniciem, 
é preciso que alguns também se 
encerrem. Por isso, é importante 
que olhemos para os avanços, 
conquistas e desafios superados 
sejam celebrados! Neste mês, finali-
zamos o Projeto Camarão do Sertão, 
do Núcleo de Aquicultura e Pesca 

Sustentáveis. Vamos saber mais 
sobre seus resultados?

FINALIZANDO

CICLOS

SE TORNANDO REFERÊNCIA

NOVIDADES

Seguindo com as atividades da Diretoria 

Nordeste, temos novidades lá no 

Entreposto do Sururu! No  

dia 24 de fevereiro, recebemos  

a visita de representantes da  

Vice-Prefeitura do Recife, da Secretaria 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

e do Consulado da Suécia do mesmo 

município na nossa unidade de negócio 

social, localizada em Maceió (AL). 

Durante a ocasião, nossos visitantes 

puderam conhecer melhor nossa 

operação de reutilização de conchas de 

sururu - resíduos sólidos descartados em 

grandes quantidades pela tradicional 

cadeia produtiva do molusco no 

bairro do Vergel do Lago - bem como 

entender mais sobre os benefícios 

coletivos gerados para a comunidade 

pelo nosso ecossistema. É o Ecossistema 

de Inovação Social da Lagoa Mundaú 

inspirando soluções para outras cidades!  

Camarão do Sertão:  
Em parceria com a CODEVASF, o IABS 

desenvolveu uma metodologia inovadora de 

cultivo de camarões marinhos em águas doces do 

Rio São Francisco mineralizadas. Após o sucesso 

do primeiro cultivo experimental, realizado 

em Petrolina (PE), que produziu 650 kg 

de camarões com peso médio entre 

12 e 18 g na primeira despesca, o 

método já foi replicado em duas 

Unidades Demonstrativas nos 

municípios de Petrolândia e 

Cabrobó, também localizadas no 

Sertão pernambucano.

Os nossos camarõezinhos já estão 

nos novos cultivos há mais de 80 

dias, crescendo com saúde e um 

peso médio de 6g, apesar das épocas 

de chuva fortes que enfrentaram. A 

previsão de novas despescas bem sucedidas 

é para o início de abril. E o mais importante 

disso tudo é que, mesmo com o fim oficial do Projeto, 

essa inovação já se provou efetiva e segue com a possibilidade 

de se tornar uma nova fonte de renda inusitada para a 

população sertaneja.

Agradecemos muito aos nossos parceiros 

da CODEVASF pela colaboração, troca de 

conhecimentos e propósito conjunto durante 

toda a jornada. Seguimos dispostos para 

buscar novas oportunidades no futuro!

ECOSSISTEMA

ENCONTRO DE

CHAPÉU 
DE PALHA

Ficamos lisonjeados(as) pela visita e animados(as) para seguir 
estreitando relações e desenhando possibilidades para o futuro!

PROJETOS

Ainda no Nordeste, vamos 

dos ares praianos para 

a cidade de Delmiro 

Gouveia, no alto Sertão. 

No dia 17/02, tivemos 

o encerramento das 

ações formativas do 

Canal da Cidadania e 

a certificação dos(as) 

participantes do evento 

no auditório do campus 

Sertão da Universidade 

Federal de Alagoas!

Foi um momento de troca de 

experiências e conversas com os(as) 

representantes das 52 famílias 

selecionadas para participar do 

Projeto, fortalecendo o senso de 

coletividade. Agradecemos a todos(as) 

os(as) beneficiários(as) que puderam 

participar, principalmente às famílias 

que trouxeram um pouco de sua 

cultura por meio do artesanato, o 

carinho com os produtos agrícolas 

cultivados e o ânimo durante  

a exposição.

Como relatamos 

na última edição, 

essas oficinas foram uma 

etapa importante do projeto para 

conhecer melhor as propriedades, 

compartilhar conhecimentos sobre 

gestão de recursos naturais e planejar 

as melhorias na produtividade. 

Agradecemos aos nossos parceiros, a 

Universidade Federal de Alagoas e ao 

Sebrae/AL por nos apoiarem  

no evento.

O Projeto Canal da Cidadania é uma 

iniciativa viabilizada por meio de 

emenda parlamentar indicada pelo 

mandato do Senador Rodrigo Cunha 

(@rodrigocunhaal), com recursos do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e executada 

pelo Instituto Brasileiro  

de Desenvolvimento e  

Sustentabilidade (IABS)

CELEBRAÇÃO

2022

APROFUNDANDO 
CONHECIMENTOS

APRENDENDO SOBRE 

Saindo do estado de Alagoas, voltamos para Pernambuco com o início 

das atividades de campo no novo ciclo de operacionalização do Programa 

Chapéu de Palha! 

entre os dias 07 e 11 de fevereiro. Na 

semana seguinte - 14 a 18, foi realizado 

o treinamento da equipe selecionada, 

dividindo os participantes em 5 

turmas, respeitando o distanciamento 

social e melhor aprendizado de cada 

um(a). Agora, com o time formado, 

estamos nos preparativos finais junto 

à Secretaria de Planejamento e Gestão 

de Pernambuco (SEPLAG) para os 

cadastramentos, que ocorrem de 

forma presencial pela primeira vez 

desde 2020 e iniciaram no dia 14 de 

março, no município de Petrolina!

Confira a programação completa das 

datas de cadastramentos em cada 

município contemplado pelo Programa:

Antes de começarmos com os 

cadastramentos presenciais para o 

segmento da Fruticultura Irrigada 

e Pesca Artesanal no Sertão de 

Pernambuco, nossa equipe precisa 

realizar diversas etapas preparatórias 

e de extrema importância para o bom 

funcionamento de todo o processo. 

Por isso, durante o mês de fevereiro, 

eles(as) estiveram dedicados(as) à 

seleção e ao treinamento dos(as) 

cadastradores(as) contratos(as) para o 

período de campo. 

Foram selecionadas 59 nove pessoas, 

dentre cerca de 160 convocadas, para 

o processo seletivo que foi realizado 

em Petrolina e Lagoa Grande (PE) 

MUNICÍPIO / POLO LOCAL
DATA 

INICIAL
DATA 
FINAL

PETROLINA / João de Deus EREM Prof Maria Wilza 14/03/2022 18/03/2022

PETROLINA / N10

Escola Estadual Poeta Carlos 

Drummond de Andrade 14/03/2022 18/03/2022

PETROLINA / COHAB 

Massangano e São Gonçalo

EREM Professora Osa Santana 

de Carvalho 14/03/2022 18/03/2022

PETROLINA/ N4

IFPE - INSTITUTO FEDERAL 

E EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA

21/03/22 25/3/22

PETROLINA / Maria Tereza Escola Municipal José 

Esmerindo Ribeiro

21/03/22 25/3/22

PETROLINA / Centro e josé e 

Maria

Escola Adelina Almeida 21/03/22 25/3/22

LAGOA GRANDE / Centro EFEREN Escola Estadual 

Antonio Amorim Coelho

21/03/2022 25/03/2022

LAGOA GRANDE / Vermelhos EREM Dom Helder Câmara 21/03/2022 25/03/2022

CABROBÓ STR 28/03/2022 28/03/2022

SANTA MARIA DA BOA VISTA STR 29/03/2022 30/03/2022

PETROLÂNDIA STR 31/03/2022 31/03/2022

OROCÓ STR 28/03/2022 28/03/2022

BELÉM DE SÃO FRANCISCO STR 29/03/2022 31/03/2022

Petrolina/Bebedouro Escola Estadual Antônio 

Nunes dos Santos

19/03/22 20/03/22

PETROLINA / Tapera Escola Municipal Félix Manoel 
dos Santos - Tapera

19/03/22 20/03/22

O Programa Chapéu de Palha é 

uma política pública do estado de 

Pernambuco que visa a diminuição 

dos efeitos do desemprego entre 

trabalhadores rurais da cana-de-açúcar, 

E o Projeto Renda para Catadores(as) 

segue a todo vapor! Nos dias 22 

e 23, visitamos novamente as 

associações e a cooperativa 

beneficiadas nos municípios 

de Sirinhaém, Tamandaré, 

Barreiros, São José da 

Coroa Grande e Maragogi. 

Além de realizar um 

acompanhamento de 

nossos(as) beneficiários(as), 

também buscamos entender 

melhor sobre a quantidade de 

cada tipo de plástico coletada 

por cada grupo. 

Enquanto isso, nossa equipe técnica 

segue procurando entender melhor 

o mercado comprador de plástico 

nos bastidores. Essas informações 

serão muito importantes para 

a elaboração de um plano de 

trabalho mais viável e efetivo. 

A iniciativa tem o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida 

e renda de catadores(as) de 

materiais recicláveis na região 

da Costa dos Corais por meio do 

beneficiamento dos resíduos plásticos.

 

O projeto é executado pelo IABS e 

faz parte dos objetivos do Projeto 

TerraMar, do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e do ICMBio, 

em parceria com o Ministério 

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).

fruticultura irrigada e pesca artesanal 

durante os meses de entressafra. A 

iniciativa oferece uma bolsa-auxílio para 

as famílias contempladas, bem como 

cursos de capacitação.

CERTIFICAÇÕES
Partindo para as novidades  

do Núcleo de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, com nossos treinamen-

tos em Esquemas de Certificação 

Agropecuária, Florestal e Produção 

Sustentável do PRS - Cerrado! No dia 

14, tivemos nossa formação sobre 

a Certificação Orgânica realizada 

pelo nosso parceiro, Instituto Brasil 

Orgânico. Já no dia 24, tivemos a 

troca de saberes com o Certifica 

Minas, realizada pelo Instituto Mineiro 

de Agropecuária - IMA, sobre a 

validação de produtos agropecuários 

e agroindustriais do Estado. Ao todo, 

foram mais de 70 participantes que 

tiveram a oportunidade de aprender 

mais sobre os dois processos de 

certificação dos 7 mapeados para 

formação pelo PRS-Cerrado!

Essas capacitações são direcionadas 

aos agentes de assistência técnica 

e extensão rural que atenderão às 

Unidades Demonstrativas do projeto 

- propriedades-modelo em aplicação 

de técnicas produtivas sustentáveis. 

Agradecemos a todos e todas pela 

participação e fiquem ligados(as)  

pois o PRS - Cerrado não para,  

seguimos trabalhando por  

um futuro mais verde!

E temos mais uma ótima notícia 

do PRS - Cerrado, desta vez voltada 

para comunidade escolar! Está 
prorrogada nossa chamada de 
seleção das escolas para as Ações 
de Popularização da Produção Rural 
Sustentável e participação no jogo 
Coopera Cerrado.

Como parte das ações formativas 

do Programa de  Capacitação do 

PRS – Cerrado, no dia 15/03 começam 

as aulas do Mestrado Profissional em 
Mudanças Climáticas e Agropecuária 
de Baixa Emissão de Carbono.  Fruto 

da parceria do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento e Sustentabilidade 

(IABS) com a Universidade Federal 

de Lavras (UFLA), é um curso de 

pós-graduação stricto sensu, gratuito, 

com duração de até 2 anos, voltado 

a profissionais que atuam, direta ou 

indiretamente, no PRS-Cerrado.

O curso será oferecido em formato 

modular e híbrido (atividades virtuais 

e presenciais). Com carga horária de 

450 horas, os(as) alunos(as) deverão 

alcançar 30 créditos no total. Os 

módulos presenciais estão previstos 

para acontecer nos quatro estados 

contemplados pelo projeto: Goiás, Minas 

Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A Universidade Federal de Lavras – UFLA 

(https://ufla.br/) é pioneira em extensão 

rural no estado de MG e promove, 

desde a sua fundação, a valorização da 

agropecuária e o incentivo às tecnologias 

para o desenvolvimento no campo. 

Reconhecida por sua excelência em 

ensino, pesquisa, extensão e prestação 

de serviços, especialmente na área de 

Ciências Agrárias, a UFLA conduz esse 

Partindo para as atividades do nosso 

Núcleo de Mobilidade Sustentável 

e Inclusiva, temos novidades 

sobre o Projeto Transição para a 

Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras!

 

Com o objetivo de ampliar o 

conhecimento técnico, nos dias 21 

e 23 de fevereiro, foram realizados 

os primeiros treinamentos em 

eletromobilidade destinados a técnicos 

e gestores de Belo Horizonte e Fortaleza 

– cidades-piloto do Projeto. Foram 

mais de 50 participantes que, durante 

os encontros virtuais, conheceram de 

forma mais aprofundada os conceitos da 

eletrificação do transporte público, seus 

obstáculos e oportunidades encontradas 

E para seguir aprendendo mais sobre sobre a eletromobilidade, seus 
princípios e conceitos. Mas, principalmente, para acompanhar como 
o Projeto Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras 

vai contribuir para a especialização de nossos(as) gestores(as) e para a 
mudança de paradigma visando uma mobilidade mais sustentável.

Acompanhe tudo pelas redes 
sociais do projeto:

A popularização nas escolas é uma 

oportunidade única para escolas 

sensibilizarem seus estudantes para 

o tema do desenvolvimento rural 

sustentável. Não perca a chance de 

incluir sua escola em uma grande 

jornada cooperativa com vivências, 

oficinas, atividades de imersão e de 

trocas de experiências específicas 

para cada faixa etária. As escolas ainda 

concorrem a prêmios em dinheiro 

que podem chegar a R$18 mil 

reais, destinados a projetos ou 

atividades socioambientais, 

eventos culturais comunitários ou 

em melhorias de infraestrutura. 

Vem que ainda dá tempo!

Confira mais informações sobre nossa 

chamada de seleção das escolas 

para as Ações de Popularização 

e participação no jogo Coopera 

Cerrado: https://bit.ly/editalescolas

INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS!

Além de todas as atividades importantes 

realizadas no mês de fevereiro, não 

podemos esquecer que já iniciamos 

março, o mês em que comemoramos o 

Dia Internacional das Mulheres. E essa 

importante comemoração não poderia 

passar em branco!

 

 O protagonismo feminino é 

fundamental para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, pois são 

as mulheres, muitas vezes, as agentes 

de transformação e inovação no meio 

rural. Seja liderando propriedades, 

participando da produção familiar 

ou como guardiãs da memória das 

sementes, as mulheres plantam, 

conservam e planejam os cultivos. Com 

uma visão estratégica e integrada, 

o trabalho feminino no campo tem 

o potencial de cuidar de todo o 

processo que vai desde a subsistência 

da família até a continuidade da 

produção. Assim, o PRS-Cerrado 

promove uma rodada de Dias de 

Campo (DCs) sob um fio condutor 

que apresenta o papel inovador das 

mulheres no meio rural: desafios, 

experiências e oportunidades. Além 

de homenagear essas agentes 

que têm contribuído de diversas 

maneiras para a promoção de 

uma produção sustentável e 

de baixa emissão de carbono, 

os eventos dão visibilidade ao papel 

histórico e ancestral do feminino no 

campo, compreendendo esse lugar 

dentro e fora do seu núcleo familiar.

No PRS – Cerrado, os Dias de Campo 

são estratégicos. É neste momento 

único que produtores e produtoras 

rurais, técnicos(as) e representantes 

de organizações socioprodutivas 

observam, na prática, como se dá 

a adoção das novas tecnologias 

sustentáveis. Neste mês, serão 32 DCs 

em propriedades que são verdadeiros 

casos de sucesso. Além de abrir 

sua propriedade para demonstrar 

as boas práticas, essas mulheres 

vão compartilhar experiências e 

conhecimentos adquiridos na gestão 

dos negócios e em suas parcerias.

INÍCIO DO  
MESTRADO  
PROFISSIONAL

TREINAMENTO EM  
ELETROMOBILIDADE

ACOMPANHE 
ESTA INICIATIVA

curso de mestrado a partir de dois dos 

seus programas, o Programa de Pós-

graduação em Ciência e Tecnologia 

da Produção Animal (PPGCTPA) 

e o Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento Sustentável e 

Extensão (PPGDE).

O curso promoverá formação técnica, 

prática e científica de profissionais, 

técnicos(as), produtores(as) e gestores(as) 

públicos(as) que atuam no meio rural ou 

em áreas afins. Com ênfase em sistemas 

de Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (ILPF), o mestrado tem como 

objetivo ampliar o conhecimento e o 

desenvolvimento desses profissionais 

para que possam incrementar suas 

atividades e atuar como multiplicadores 

das práticas produtivas de baixa emissão 

de carbono no Cerrado, contribuindo 

para um aproveitamento sustentável das 

propriedades rurais.

 

O processo seletivo aconteceu de 17/12/2021 

a 12/01/2022 e, complementarmente, de 09 

a 16/02/2022, com o preenchimento das 24 

vagas ofertadas.

Clique aqui para saber mais sobre o 

Mestrado Profissional do PRS-Cerrado.

https://www.ruralsustentavel.
org/programa-de-capacitacao/
mestrado-profissional/

no mundo, assim como as perspectivas 

para as cidades brasileiras.

Foi a primeira atividade formativa do 

projeto e outras ações estão previstas 

até junho. Continue nos acompanhando 

para atualizações!

 

O Projeto é financiado pelo Fundo de 

Tecnologia Limpa, o CTF, do Climate 

Investment Funds (CIF), e é fruto da 

parceria entre Banco Mundial, Ministério 

do Desenvolvimento Regional (MDR) e 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 

Sustentabilidade (IABS), visando melhorar 

o conhecimento técnico dos órgãos 

governamentais sobre o assunto e apoiar 

a preparação de projetos-piloto de ônibus 

elétricos em cidades selecionadas.

DICAS

ATÉ 20/03

https://www.linkedin.com/company/iabsbrasil/mycompany/
https://www.facebook.com/InstitucionalIABS
https://www.instagram.com/iabsbrasil/
https://iabs.org.br/
https://bit.ly/editalescolas 
https://www.ruralsustentavel.org/programa-de-capacitacao/mestrado-profissional/ 
https://www.ruralsustentavel.org/programa-de-capacitacao/mestrado-profissional/ 
https://www.ruralsustentavel.org/programa-de-capacitacao/mestrado-profissional/ 
https://www.facebook.com/Eletromobilidade-105524565321825 
https://www.linkedin.com/company/eletromobilidade 
https://twitter.com/Eletromobil

