
DIA DA 
CAATINGA NO 
CENTRO XINGÓ

RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL

Partindo para o Sertão de Alagoas, no último dia 28 comemoramos o Dia 
da Caatinga de uma forma especial no Centro Xingó de Convivência com 
o Semiárido! Em alinhamento com o propósito do Centro, é de grande 
importância celebrarmos as riquezas e potencialidades desse bioma 
essencialmente brasileiro, assim como colaborar com a sua conservação. 
Por isso, realizamos um evento especial que contou com a presença de 
representantes das instituições membro do Comitê Gestor — IABS, SEAGRI/
AL, Prefeitura de Piranhas, Embrapa, CHESF, EMATER, SEBRAE/AL, IICA — 
instituições de ensino — como IFAL e UFAL — prefeituras da região — Canindé 
de São Francisco (SE), Olho D’Água do Casado (AL), Água Branca (AL), Delmiro 
Gouveia (AL) e Pariconha (AL), entre outras.

Seguindo para as nossas atividades 
no estado de Pernambuco, iniciamos 
mais uma etapa importante na ope-
racionalização do Programa Chapéu 

de Palha, a política pública do Governo 
de Pernambuco que visa diminuir 

os efeitos do desemprego de traba-
lhadores(as) rurais e pescadores(as) 

artesanais nos períodos de entressafra 
por meio do repasse de bolsas-auxílio e 

oferta de cursos de capacitação.

INSTITUCIONAL

# 45 Nesta edição, damos destaque à importância dos momentos de come-
moração para o desenvolvimento do nosso trabalho. Seja para honrar 

uma conquista, reconhecimento ou até mesmo datas significativas, é necessário dedicar 
tempo para celebrá-las para, assim, seguirmos com energias renovadas em busca de no-
vos horizontes. Boa leitura!

Iniciamos esta edição com ótimas novidades: fomos selecionados com o “Novo 
Sururu da Mundaú” como finalistas da categoria Políticas Institucionais no 
Prêmio de Inovação Aquícola do Aquishow Brasil 2022 — o maior encontro de 
negócios e conhecimento da aquicultura nacional! 

E as boas notícias não param, 
recebemos mais um reconheci-
mento e desta vez é internacional. O 
Cobogó Mundaú é vencedor do prêmio 
iF Design Award 2022, considerado o 
Oscar do setor, na categoria Produto. 
O Projeto traz em sua essência uma 
história de sustentabilidade ambiental 
e socioeconômica que nasceu do 
projeto “Maceió Mais Inclusiva Através 
da Economia Circular”, iniciativa 
conjunta realizada pelo BIDLab e pela 
Prefeitura de Maceió, em parceria 
com IABS, Braskem, Sebrae Alagoas, 
Desenvolve - Agência de Fomento de 
Alagoas e a Universidad Politécnica de 
Madrid.

fim de 2021 pela Fundação Banco do 

Brasil como Tecnologia Social. O Ecos-

sistema envolve diversas iniciativas, 

como Banco Social, Fundo Rotativo, e 

o já premiado Cobogó Mundaú, dentre 

outros. É uma ação local que responde 

a desafios globais para inserir econo-

micamente, proteger ambientalmente 

e impactar socialmente: é a sustenta-

bilidade com propósito!

Para decidir os vencedores, foi aberta 

uma votação popular no site do prêmio 

que ficou disponível até o dia 22/04. 

O resultado será revelado durante o 

evento Aquishow Brasil 2022, que será 

realizado em São José do Rio Preto (SP) 

entre os dias 24 e 27 de maio!

DICAS

Candidaturas até 30/04

ASSESSORIA/APOIO:

 + Apoio Secretaria Executiva (Brasília/DF)

 + Apoio Diretoria Técnica (Brasília/DF)

 + Assistente Administrativo (Maceió/AL)

 + Apoio de Comunicação (Maceió/AL)

 + Assessoria à Diretoria Técnica (Brasília/DF)

ESTÁGIOS:

 + Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (Brasília/DF)

 + Diretoria Técnica (Brasília/DF)

 + Editora e Produtora do IABS (Brasília/DF)

Candidaturas até 10/05

Coordenação de Campo  (Brasília/DF)   + 

Coordenação de Cadeia e Mercado  (Brasília/DF)    +

Coordenação de OSPs  (Brasília/DF)   + 

Coordenação de Comunicação  (Brasília/DF)   + 

A iniciativa selecionada foi o Cultivo 

Experimental de Sururu, metodologia 

de cultivo dos moluscos em long-lines 

(presos em linhas), desenvolvida em 

parceria com a Braskem. A inovação 

em usar essa tecnologia com o Sururu 

é uma resposta concreta a um desafio 

laboral, já que os pescadores não 

precisam mais descer em apneia para 

extração do molusco, ampliando a 

possibilidade do trabalho para incluir 

mulheres e jovens. Além disso, é uma 

alternativa às oscilações na produção 

natural da Lagoa Mundaú, viabilizando 

uma renda mais estável. Esta ação 

está inserida em um grande ciclo de 

inovações, o Ecossistema de Inovação 

do Mundaú do IABS, premiado no 

Nosso querido Cobogó, da execução 

dos protótipos até a sua industrializa-

ção, é uma cocriação da Portobello com 

os designers Marcelo Rosenbaum e 

Rodrigo Ambrosio e o artesão Itamacio 

Santos, morador do Vergel do Lago, em 

Maceió (AL) — comunidade pesqueira 

onde o produto foi desenvolvido e é 

fabricado até hoje. O reaproveitamento 

da pesca do sururu, molusco conside-

rado patrimônio cultural de Alagoas, 

deu origem à peça que é composta por 

62,5% da concha do sururu. A criação 

garantiu um novo destino a cerca de 

300 toneladas de conchas que todos os 

meses paravam nas margens da Lagoa 

do Mundaú, poluindo a comunidade. 

Ao utilizar a casca na criação do Cobogó 

Mundaú, a localidade também ganhou 

uma importante fonte de renda. A 

iniciativa faz parte do Ecossistema de 

Inovação Social da Lagoa Mundaú, 

conduzida pelo IABS, que apresenta um 

conjunto de inovações provenientes da 

socioeconomia circular.

As ações de protagonismo a favor da 
sustentabilidade foram reconhecidas 
pelo júri do iF Design Award, composto 
por 75 especialistas independentes 
em design que se reuniram em Berlim, 
Alemanha, para definir os vencedores 
de um dos mais importantes prêmios 
de design do mundo. A premiação 
reconhece trabalhos de excelência 
desde 1953. Além do iF, o Cobogó 
Mundaú já recebeu o prêmio nacional 
da Casa Vogue Design em 2021, além 
de ter sido destaque na Expo Revestir 
2020 — ano de seu lançamento.

Chegada

Partida

Na ocasião, nos juntamos para realizar o plantio de mudas de espécies nativas. 
Além disso, inauguramos nossa mais nova atração: a Trilha Ecológica do Centro 
Xingó, pensada com o intuito de oferecer uma ferramenta educativa sobre o 
meio ambiente e história da região, bem como uma experiência de imersão 
na caatinga!

Foram momentos de celebração, reflexão sobre a importância de atividades 
pensadas para a conservação, além de uma oportunidade para cada um dos 
participantes se conectar com a natureza.

O Centro Xingó é uma iniciativa de cogestão entre o IABS e a Seagri/AL - 
Secretaria de Agricultura do estado de Alagoas.

Na última segunda, 25/04, demos 
início ao cadastramento dos(as) 
trabalhadores(as rurais do segmento 
da  cana-de-açúcar, começando 
pela Mata Norte do estado e dando 
continuidade nas demais regiões ao 
longo do próximo mês. A expectativa 
é que sejam realizados cerca de 
4.800 cadastros apenas nesta 
primeira semana.

As atividades de preparação para 
o cadastro da cana começaram 
em março com a contratação e 

treinamento de 160 pessoas para 
exercer as funções de cadastrador(a), 
revisor(a) de cadastros, suporte 
técnico (T.I) e apoio operacional. 
Hoje, estamos prontos para dar 
continuidade nos mais de 100 
municípios participantes do Projeto.

Seguimos em frente em conjunto 
com a Secretaria de Planejamento 
e Gestão do estado (SEPLAG/PE) e 
com o objetivo de levar auxílio para 
quem mais precisa! Para mais infor-
mações, ligue 0800 282 51 58

EDITAL DE ATER

NOVO EDITAL 
ABERTO

Está aberto o processo seletivo para 

Instituições de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (ATER) para atuar 

em 42 (quarenta e dois) lotes, nos 

4 estados de atuação do projeto, 

durante 24 meses. O serviço será 

prestado junto às Unidades Multipli-

cadoras, que são as propriedades que 

vão aplicar as tecnologias de baixa 

emissão de carbono apoiadas pelo 

PRS - Cerrado. Cada instituição de 

ATER poderá operar em até 5 lotes, 

desde que comprovada estrutura e 

técnicos(as) suficientes para aten-

dimentos das propriedades. Caso a 

ATER já preste serviços para as UDs do 

projeto, a mesma deverá comprovar 

capacidade adicional.

Será necessária a disponibilização, 

para fins de avaliação e pontuação, 

de ao menos 1 (um) coordenador(a) 

e 5 (cinco) técnicos(as) em cada 

lote. Os(As) técnicos(as) deverão ter 

formação técnica e/ou superior na 

área das ciências agrárias e/ou áreas 

afins, com os respectivos registros 

profissionais devidamente regulari-

zados nos conselhos competentes 

(CREA, CRMV e afins).

Esse é um processo exclusivo para instituições de ATER pré-qualificadas 
pelo PRS - Cerrado.

Confira o edital completo e todas as regras aqui: 
https://lnkd.in/dzkr7-yB

Confira o edital completo aqui: 
https://iabs.org.br/oportunidade/servicos-tecnicos-especializados-para-

-facilitacao-das-acoes-de-popularizacao/

EDITAL 
FACILITADORES

Também está aberta a chamada 

pública para selecionar educomu-

nicadores e facilitadores que serão 

responsáveis pela experiência da 

comunidade escolar em torno das 

Ações de Popularização no Jogo 

Coopera Cerrado.

As escolas deverão ser atendidas por uma dupla composta de um(a) facilita-

dor(a) e um(a) educomunicador(a). Uma mesma dupla deverá atender todas 

as escolas da mesma microrregião do projeto. O acompanhamento das escolas 

atendidas deverá ser realizado pela mesma dupla até a finalização de todas as 

ações, que receberá treinamento para realização das atividades pedagógicas, 

bem como material de apoio orientador das atividades.

DICAS

Conhece alguém que se enquadra? Compartilhe esta notícia! 
Candidaturas serão aceitas apenas via formulário no site: 

https://bit.ly/vagasIABS

CADASTRAMENTO
DA CANA-DE-AÇÚCAR

https://www.linkedin.com/company/iabsbrasil/mycompany/
https://www.facebook.com/InstitucionalIABS
https://www.instagram.com/iabsbrasil/
https://iabs.org.br/
https://lnkd.in/dzkr7-yB
https://iabs.org.br/oportunidade/servicos-tecnicos-especializados-para-facilitacao-das-acoes-de-popularizacao/
https://iabs.org.br/oportunidade/servicos-tecnicos-especializados-para-facilitacao-das-acoes-de-popularizacao/
https://bit.ly/vagasIABS

