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Aqui no IABS, sempre propusemos 
o fortalecimento dos mecanismos 
de governança compartilhada dos 

projetos, principalmente aqueles que 
necessitam articulação mais direta 

com as comunidades. Pensando 
nisso, trazemos boas notícias sobre 

alguns Comitês Gestores!

Ficamos muito felizes de ver o interesse de outros atores em somar esforços 
para o sucesso das nossas atividades e iniciativas. Continuaremos neste caminho 

colaborativo e democrático juntos(as)!

Aqui no IABS a importância de um 

bom planejamento é reconhecida 

há anos, sendo a Reunião Anual 

uma data imprescindível no nosso 

calendário. Neste ano, ela aconteceu 

entre os dias 23 e 25 de março, 

mas com uma proposta um pouco 

diferente dos anos anteriores.

Desta vez o formato foi pensado para 

que o processo se torne contínuo, 

dando espaço para melhorias menos 

estáticas. Por isso, os preparativos 

foram iniciados desde janeiro, com 

a realização de um planejamento 

segmentado, com foco em frentes de 

ação selecionadas por necessidades e 

momento das atividades — incluindo 

diretorias, estruturas transversais, 

empresas e núcleos temáticos. A 

partir da segmentação, os grupos 

Iniciamos as atualizações dos 
nossos Projetos com uma 
notícia que muito alegra nossos 
corações: apesar da finalização 
do Projeto, o Camarão do Sertão 
continua rendendo muitos frutos!

Todos os produtores beneficiados pelo pacote tecnológico do Projeto foram 
selecionados com base na estrutura adequada para aplicação da metodologia 

e potencial de divulgação na região. É a inovação chegando para quem 
precisa, com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas sem 

danificar o meio ambiente. Convivência com o semiárido e aquicultura 
sustentável unidas para um futuro melhor!

Nossos beneficiários que receberam 

as Unidades Demonstrativas 

(UDs) de cultivo experimental do 

camarão marinho em águas doces 

mineralizadas já estão realizando as 

suas primeiras despescas parciais 

de teste nos municípios de 

Cabrobó e Petrolândia, 

lá no sertão de 

Pernambuco. 

Após 104 dias de 

cultivo, já foram 

retirados 25 kg de 

camarão com 

responsáveis por 

cada frente realizaram 

encontros para responder 

algumas questões sobre como é 

seu funcionamento hoje, para a partir 

daí construírem onde queremos 

chegar, o porquê desse objetivo e um 

plano de ação para atingi-lo.

Após esse processo tão rico, 

chegamos preparados(as) para os 

dias de Reunião de Planejamento. 

Foram três dias intensos de debates 

envolvendo menos pessoas que de 

costume: um grupo de representantes 

de todas as diretorias e frentes 

priorizadas. Isso permitiu uma 

abordagem focada e aprofundada nas 

atividades, que foram distribuídas da 

seguinte forma:

23/03
Dia de contextualização sobre quem nós somos, enquanto equipe, visão 

institucional, priorização de mapa de frentes e seus organogramas. Também 

discutimos sobre a importância do compartilhamento de responsabilidades 

e criação de novas lideranças.

24/03
“Como estamos?” - momento de olhar para situação de frentes e empresas 

priorizadas, seguindo os resultados do processo de planejamento segmentado.

25/03
Unificação de narrativa - a importância da integração de todas essas 

ações dos dias prévios e como trazer tudo isso para uma único discurso 

institucional. Além disso, foram realizadas atividades olhando para os limites 

da instituição em um processo de polimento sobre até onde devemos e 

conseguimos chegar.

Ao final, foi realizado um cruzamento dos objetivos da instituição com os 
objetivos pessoais de cada liderança participando da reunião. Assim, foi feita 

uma divisão de equipes para colocar o que foi planejado em prática, de forma 
contínua. Agradecemos a todos e todas que contribuíram e não vemos a hora 

de ver nossos novos objetivos cada vez mais próximos. Vamos juntos(as)!

# 43 Nesta edição trazemos notícias dos mais variados tipos: desde a reali-
zação de novos planejamentos, passando por avanços na execução de 

projetos e até mesmo resultados após a finalização de iniciativas. Mas uma coisa elas têm 
em comum: todas nos levam adiante e mais perto do nosso propósito. Boa leitura!

GERANDO 
RENDA

NO SERTÃO
uma média entre 9,5 e 11 g cada um. A 

produção estimada para a despesca 

total, programada para o início de 

abril, é de 215 kg em Cabrobó e 259 kg 

em Petrolândia!

E animados com os resultados 

positivos da produção, nossos 

beneficiários — produtores locais 

que receberam a tecnologia em 

suas propriedades com o objetivo de 

disseminá-la — já estão planejando 

dar continuidade aos cultivos e 

empreender para gerar renda na 

região. Já foram realizados, com o 

apoio de nossa equipe técnica, testes 

no beneficiamento dos camarões 

para venda em embalagens 

de 1 kg. Lá em Petrolândia, 

estão iniciando a operação 

de vendas por delivery, por 

meio de motocicletas para 

a população da região.

E seguindo para o Sertão de Alagoas, damos 
continuidade às nossas atividades do Canal da 
Cidadania! Nossa equipe tem passado as últimas 
semanas em campo, trabalhando em 
conjunto com as famílias beneficiadas 
pelo projeto e descobrindo os 
potenciais de cada propriedade 
para planejar melhorias na sua 
produtividade.

Logo após a finalização das nossas 

ações formativas, realizadas em fevereiro, 

iniciamos esse processo de diagnóstico de 

pertinho, visitando as 52 famílias selecionadas para participar do 

Projeto em 4 comunidades dos municípios de Água Branca, Pariconha e 

Delmiro Gouveia (AL). Essa é a importância da oferta de assistência técnica de 

qualidade: conhecer a realidade do povo para agir de forma assertiva na gestão 

dos recursos naturais! Esse processo contínuo seguirá pelas próximas semanas 

de abril.

O Projeto Canal da Cidadania é uma iniciativa 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).

Confira o depoimento do Sr. Eronildo, 

responsável pela UD de Cabrobó (PE), 

sobre sua experiência: 

https://youtu.be/XqtTbhSafQA 

ATIVIDADES DE 
ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

GESTÃO 
COLABORATIVACOLABORATIVA

No dia 17/03, realizamos a 15ª reunião 

do Comitê Gestor do Centro Xingó, 

contando com representantes do IABS, 

Seagri/AL, Embrapa, EMATER, Sebrae 

e Prefeitura de Piranhas. Na ocasião, 

foram revisadas as últimas atividades 

executadas nos últimos meses, 

bem como foram apresentados os 

planejamentos do que será realizado, 

incluindo a revitalização da Casa de 

Mel, a preparação para retomada 

de visitas e a restauração de áreas 

degradadas de caatinga.

Já no dia 30/03, foi realizada a 

reunião do Comitê do Projeto Ostras 

Depuradas de Alagoas, que contou 

com a participação das associações 

de pescadores e marisqueiras que 

compõem o arranjo institucional, bem 

como o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

o Sebrae. Na ocasião, os destaques 

entre os assuntos abordados foram 

uma retrospectiva sobre as atividades 

e resultados atingidos em 2021, 

desafios superados e os próximos 

passos junto às comunidades 

beneficiadas. Também conversamos 

sobre os convênios firmados e novas 

possibilidades de parcerias a serem 

consolidadas, bem como o início 

do planejamento para o próximo 

Seminário Ostras e Comunidades.

E ainda sobre o Centro Xingó, 

retomamos uma importante atividade 

recebendo duas visitas de encher de 

orgulho! As Escolas Municipais Dom 

Antônio Brandão e Professora Sônia 

Nunes Cordeiro vieram conhecer um 

pouco mais sobre as nossas tecnolo-

gias sociais e como elas nos ajudam na 

convivência com o semiárido. A visita 

faz parte da comemoração da semana 

da água que está acontecendo nas 

instituições de ensino da região, por 

VISITAS
ESCOLARES

isso nosso passeio pelo Centro Xingó 

deu destaque às ferramentas corretas 

de armazenamento e melhor gestão 

das águas da chuva.

Além disso, toda a atividade foi 

realizada prezando pela saúde e 

segurança de todos e todas envol-

vidos(as), seguindo com o uso de 

máscaras mesmo em lugares abertos, 

já que as crianças ainda não possuem 

esquema vacinal completo.

E mais uma etapa foi concluída no ciclo 2022 do 

Programa Chapéu de Palha! Após quase 20 dias de 

trabalho e a realização de 15 polos nos municípios 

contemplados, finalizamos os cadastramentos da 

fruticultura irrigada e pesca artesanal no sertão 

de Pernambuco!

Ficamos felizes em comunicar que conseguimos 

realizar os procedimentos de forma descentralizada, 

prezando ainda pela saúde e segurança das mais de 60 pessoas da equipe 

— entre cadastradores(as), revisores(as), T.I e supervisores(as) — e principal-

mente dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que procuraram o Programa. 

Dessa forma, foram realizados mais de 4.600 cadastros no total! Isso significa 

incremento de renda para as famílias da região que precisam de apoio.

Mas o trabalho não para: já iniciamos novamente os procedimentos de seleção 

e treinamento de nova equipe de cadastradores(as), pois em abril estaremos 

em campo novamente realizando os cadastros dos segmentos da cana-de-

açúcar e pesca artesanal nas demais regiões do estado. Em breve traremos 

mais informações sobre os locais e datas dos polos de cadastramento.

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, 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.

DO MESTRADO PROFISSIONAL
AULA MAGNA

Essa foi uma das informações im-

portantes trazidas pelo pesquisador 

da Embrapa e professor Eduardo 

Delgado Assad neste evento que 

marca a primeira turma do Mestrado 

Profissional do PRS – Cerrado, em 

parceria com a Universidade Federal 

de Lavras (UFLA).

O professor, especialista em climatolo-

gia e mudanças climáticas, participou 

da Aula Magna do Mestrado em 

Mudanças Climáticas e Agropecuária 

de Baixa Emissão de Carbono, que 

aconteceu nesta segunda-feira, dia 

28/03. Além de reforçar a importância 

do ‘Cerrado em pé’ para todo o sistema 

produtivo, Assad também abordou as 

transformações na história do clima, 

o impacto das mudanças climáticas 

na produtividade da agropecuária 

brasileira, projeções de cenários 

futuros e resultados de experimentos 

recentes de adaptação de cultivares a 

essas mudanças.

O ex-ministro da Agricultura e egresso 

da UFLA, professor Alysson Paolinelli, 

falou sobre a audaciosa ocupação do 

bioma Cerrado nas décadas de 1970 e 

1980. Em sua fala, trouxe os detalhes 

de sua contribuição no processo de 

transformação de áreas do Cerrado 

em um importante polo agropecuário 

– feito esse que garantiu a indicação 

de seu nome duas vezes ao Prêmio 

Nobel da Paz, em 2021 e 2022, por seu 

papel na consolidação do Brasil como 

um país autossuficiente na produção 

de alimentos.

Fabiana Villa Alves, diretora do De-

partamento de Produção Sustentável 

e Irrigação da SDI/MAPA, destacou a 

importância do Mestrado no processo 

de formação de profissionais capazes 

de contribuir para a implementação 

do Plano ABC+, uma das grandes 

ações para promover a sustenta-

bilidade no setor agropecuário. O 

professor João Chrysostomo, reitor da 

UFLA, falou sobre a emergência de 

ações concretas de enfrentamento à 

“Num futuro não muito remoto, toda 
agricultura brasileira será um sistema 

produtivo com árvores”

PARCERIA  COM

DICAS DEBATENDO
SOBRE ESG

Esse assunto, junto com as mudanças 
climáticas, são dois dos principais 
temas relacionados à sustentabilida-
de que a sociedade, especialmente o 
setor empresarial, está de olho.

E para fechar esta edição com chave 
de ouro, temos mais um conteúdo 
para enriquecer seus conhecimentos. 
Você sabe o que é ESG? É uma 
sigla em inglês para boas práticas 
ambientais, sociais e de governança. 

Pensando nisso, o Valor Econômico realizou na terça, 22/03, uma live para trazer 

ao público mais detalhes sobre esses e outros assuntos e quem participou como 

convidado foi nosso Diretor-Presidente, Tadeu Assad!

Agradecemos ao Valor Econômico pelo convite e convidamos a todos e 
todas a conferirem como foi. Para quem perdeu o debate, a gravação está 

disponível pelo: https://www.youtube.com/watch?v=gFuyou6CNgo

E aqui no Centro Xingó levamos muito a sério o aprendizado dos pequenos e 

pequenas, pois é a partir deles(as) que novos frutos mais prósperos e sustentá-

veis serão colhidos! É sempre uma honra poder compartilhar dos nossos conhe-

cimentos e ver os olhinhos brilhando de curiosidade. Agradecemos a Prefeitura 

de Piranhas pela oportunidade e parceria de sempre!

destruição ambiental, para um futuro 

viável e sustentável, e ressaltou a im-

portância da parceria com o Projeto 

Rural Sustentável para a concretiza-

ção deste Mestrado.

Morgan Doyle, representante do BID 

no Brasil, realçou os investimentos do 

projeto na disseminação do conhe-

cimento e na formação de um corpo 

técnico qualificado. Tadeu Assad, 

diretor-geral do PRS – Cerrado e di-

retor-presidente do IABS, comentou 

sobre a grande demanda pelo curso 

e a possibilidade de serem formadas 

novas turmas. Ainda, enfatizou que 

o Mestrado Profissional é uma das 

ações do Programa de Capacitação 

do PRS – Cerrado. O Programa, que 

tem como missão capacitar, treinar 

e sensibilizar em torno das práticas 

rurais sustentáveis e da agropecuária 

de baixa emissão de carbono, conta 

ainda com ações de sensibilização 

em escolas públicas, para crianças 

e adolescentes, um curso EaD em 

parceria com o Canal Futura, ações 

de fortalecimento de organizações 

socioprodutivas e oficinas participa-

tivas com as famílias de produtores 

e produtoras rurais para trabalhar a 

questão de gênero e juventude rural, 

além de formações presenciais. 

O Mestrado Profissional em Mudanças 

Climáticas e Agropecuária de Baixa 

Emissão de Carbono faz parte do 

Programa de Capacitação do Projeto 

Rural Sustentável – Cerrado. Em sua 

primeira turma, conta com 26 alunos, 

que são profissionais, técnicos(as), 

produtores(as) e gestores(as) públi-

cos(as) que atuam no meio rural ou 

em áreas afins.

Se você perdeu a oportunidade de 

ver e ouvir sobre a realidade da agro-

pecuária brasileira no contexto das 

mudanças climáticas na perspectiva 

desses grandes especialistas da área, 

confira a íntegra no canal do YouTube 

IABSTV: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAEjM8m3u18

https://www.linkedin.com/company/iabsbrasil/mycompany/
https://www.facebook.com/InstitucionalIABS
https://www.instagram.com/iabsbrasil/
https://iabs.org.br/
https://youtu.be/XqtTbhSafQA
https://youtu.be/XqtTbhSafQA
https://www.youtube.com/watch?v=gFuyou6CNgo
https://www.youtube.com/watch?v=hAEjM8m3u18  

