
IABS +
itdUPM
E para aprofundar as 

sinergias além-mar, 

realizamos uma visita no 

último dia 18 à sede do 

nosso parceiro itdUPM 

(Centro de Inovação 

em Tecnologia para o 

Desenvolvimento Humano da Universidade Politécnica de Madrid). 

Participaram do encontro Jaime Moreno Serna, diretor técnico da 

itdUPM e, pelo IABS, nosso diretor jurídico, Rafael Oliveira, e nossa 

conselheira, María Suarez.

Foi mais uma oportunidade de identificar novas práticas para 
realizarmos em conjunto nossas ações de internacionalização. 
Agradecemos ao itdUPM por nos acolher durante o encontro!

com as marisqueiras
Dia das mães

A doação de sangue faz parte 

das ações de solidariedade da 

Diretoria de Desenvolvimento 

de Pessoas. A Equipe Sangue Bom 

é um grupo formado por 43 colaborado-

res(as) dos escritórios de Brasília, Recife e de outras localidades que se organizam 

em campanhas de doação ao longo do ano. Ficou interessado(a)? Então venha 

também fazer parte das nossas ações!

Doar sangue salva vidas. Obrigado a todos e todas que participaram!

DOAÇÃO DE 
SANGUE

Começamos a edição com 

o time #SangueBom do 

IABS. Foram 19 doadores(as) 

participantes na campanha 

do mês de maio, em mais 

uma ação em prol da 

solidariedade.

Trilha Ecológica do

INSTITUCIONAL

# 46 Nesta edição, trazemos um voo sobre os projetos dos quais orgulhosa-
mente fazemos parte, e celebramos as parcerias que nos fortalecem 

para trilhar nosso caminho. São muitas novidades, ações de solidariedade e de confrater-
nização que nos dão energia para a nossa jornada. Boa leitura!

Estamos com uma super novidade 

no topo da página do nosso 

site: é o nosso contador oficial 
de atividades do PRS-Cerrado! 

Nele você pode acompanhar as 

principais informações de atuação 

do projeto, como o número de 

cadastrados, produtores(as) que 

participaram de nossa capacitação 

e muito mais! Veja em: 

https://www.ruralsustentavel.org

Outra novidade que você não pode 

perder é a newsletter Fala Cerrado! 
Todos os meses, divulgaremos 

informações sobre nossas ações e 

todas as oportunidades que temos 

disponíveis. Para receber, basta 

realizar seu cadastro no fim da 

página do nosso site: 

https://www.ruralsustentavel.org

36ª edição do 
Congresso Brasileiro
de Espeleologia

E entregamos mais um evento de 
sucesso! A 36ª edição do CBE foi 
promovida dias 20 a 23 de abril em 
Brasília e contou com a participação 
de mais de 300 pessoas, consolidando-
-se como um dos maiores eventos de 
informações sobre a importância das 
cavernas, dos ecossistemas cársticos 
e dos conhecimentos na atividade 
espeleológica da América Latina.

E bora para o nordeste! Realizamos 
um evento especial no fim de abril, 
em comemoração ao Dia Nacional da 
Caatinga, que juntou representantes 
do nosso Comitê Gestor, prefeitu-
ras locais e instituições de ensino 
parceiras para celebrar as riquezas 
da nossa “Mata Branca” e apresentar 
a nossa mais nova atração: a Trilha 
Ecológica do Centro Xingó, que 
oferece uma experiência de imersão 
no único bioma 100% brasileiro!

É com muita satisfação que agrade-
cemos à comunidade espeleológica e 
científica pela participação no evento, 
realizado pela Sociedade Brasileira 
de Espeleologia (SBE) e o Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação 
de Cavernas (ICMBio/CECAV).
E vamos juntos em parceria com a 
SBE e o ICMBio/CECAV para difundir 
informações e compartilhar conhe-
cimentos!

PROJETOS

CENTRO XINGÓ

O Centro Xingó é uma 
iniciativa em cogestão entre 
o IABS e o SEAGRI/AL e para 
conhecer a trilha você precisa 
fazer o agendamento direta-
mente com a equipe do Centro 
Xingó pelo (82) 98835-5627 e 
(82) 3313-4130, e pelos e-mails 
t-thiago.roberto@iabs.org.br e 
juliana.vilela@iabs.org.br

Ajude a divulgar para que mais pessoas possam conhecer essa nova 
oportunidade para o ecoturismo, educação ambiental e realização de 

pesquisas científicas na Caatinga!

Portobello
IABS +

Recebemos uma visita especial no dia 5, início do mês de maio, do presidente do 

Conselho de Administração da Portobello, Cesar Gomes Junior, e da equipe que 

integra o Comitê de Sustentabilidade da empresa. Participaram, pelo IABS, Tadeu 

Assad, nosso diretor-presidente, e Roberta Roxilene, nossa diretora do Nordeste.

As equipes visitaram as atividades do Entreposto do Sururu no Vergel, em 

Maceió/AL. Foi um momento especial de troca de ideias, conhecendo melhor as 

práticas e o propósito do Entreposto e do nosso Ecossistema de Inovação Social 

da Lagoa Mundaú — sempre mantendo o diálogo ativo com nossos parceiros!

Seguimos assim: construindo juntos(as) o futuro que queremos ver dia após 
dia! Agradecemos às marisqueiras e a todos os parceiros e parceiras que nos 

ajudam a seguir em frente. Vambora!

Ainda no Entreposto, homenageamos 

nossas marisqueiras no dia das mães 

com um café da manhã especial e 

uma roda de conversa. O evento foi um 

convite da Pointer — unidade fabril da 

Portobello situada no Polo Industrial 

de Marechal Deodoro — para fortalecer 

vínculos e tivemos a oportunidade 

de entender um pouco mais sobre as 

dificuldades enfrentadas pelas maris-

queiras na criação dos seus filhos em 

paralelo às atividades de beneficiamen-

to do sururu.

com as marisqueiras
Dia das mães

Nas atividades de educação 

do Projeto, tivemos a 

primeira semana de aulas 
presenciais dos estudantes 

do mestrado profissional 
em Mudanças Climáticas 

e Agropecuária de Baixa 

Emissão de Carbono, que 

faz parte do Programa de 

Capacitação do projeto 

e é uma parceria com a 

Universidade Federal Lavras 

(UFLA). As atividades foram 

realizadas entre 25 e 29 de 

abril e a turma conta com 

26 alunos e alunas, entre 

profissionais, técnicos(as), 

produtores(as) e gesto-

res(as) públicos(as) que 

atuam no meio rural ou em 

áreas afins. Venha saber de 

mais detalhes: 

https://bit.ly/38FyswT

PARCERIA  COM

Ainda falando do nosso campo, 

mais de 3.500 propriedades rurais 
foram selecionadas como Unidades 

Multiplicadoras (UMs) do PRS-Cerrado. 

Esses produtores e produtoras rurais 

irão aplicar as tecnologias sustentáveis 

apoiadas no âmbito do projeto — e tudo 

com Assistência Técnica e Extensão 

Rural fornecida de forma gratuita. É a 

mudança que queremos ver acontecen-

do na prática! Veja mais em: 

https://bit.ly/3K0KLRs

ELETROMOBILIDADE:

Agora mais uma novidade: está no ar 

o vídeo de apresentação do Projeto 

Transição para a Eletromobilidade 

nas Cidades Brasileiras, com a apre-

sentação das ações e objetivos para 

promover a eletrificação do transporte 

público e o desenvolvimento das 

cidades de maneira sustentável.

O Projeto é financiado pelo Fundo de 

Tecnologia Limpa, o CTF, do Climate 

Investment Funds (CIF), e fruto de 

parcerias: Banco Mundial, Ministério 

do Desenvolvimento Regional (MDR) 

e nós do IABS, Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento e Sustentabilidade. 

Vem ver: 

youtube.com/watch?v=OTHdYFtDqpk 

VÍDEO DE APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DISPONÍVEL!

DICAS

A dica do mês é a mais nova 

edição da SiD na Editora IABS: está 

disponível a Revista Sustainability 

in Debate (SiD), que discute como 

ficam os compromissos globais 

em torno do cumprimento da 

Agenda 2030 com a guerra entre 

Rússia e Ucrânia, com a publicação 

de uma carta superinteressante 

de três pesquisadoras ucranianas 

intitulada: “A situação na Ucrânia, 

as consequências da guerra para 

a sociedade, o desenvolvimento 

científico e a sustentabilidade 

Ucraniana”.

A Revista também apresenta um Dossiê - Avaliação de Impacto Ambiental, 

suas faces e interfaces, com temáticas abordando licenciamento ambiental, 

avaliação ambiental estratégica e metodologias participativas na 

construção de dados sobre a atividade pesqueira.

Ficou interessado(a)? Leia online ou baixe o arquivo completo em: 
https://bit.ly/39eWXBy

INSTITUCIONAL

Nossa família está aumentando! 
Conheça as novas pessoas que in-
tegram a equipe IABS:

Lorena Sote de Elage 
Garcia

Advogada. Atua no IABS 

como gerente da Editora e 

Produtora. 

Eduardo dos Reis Passos 
Silva
Graduando em Ciências 

da Computação (UDF). 

Compõe a equipe de 

TI como estagiário de 

Suporte. 

Larissa Israel de Oliveira
Graduada em relações 

internacionais. Atua no 

IABS como consultora da 

equipe de campo do PRS – 

Cerrado. 

Tayanna Medeiros Amaral
Bióloga com atuação em 

projetos de pesquisa em 

ecologia e conservação da 

sociobiodiversidade. Atua 

no IABS como consultora 

da equipe de gestão do 

PRS – Amazônia.

Adriana Monori Silva 

Graduada em jornalismo, 

atua na equipe de comu-

nicação do IABS como 

consultora no Projeto 

Girando Ideias.

Ana Caroline Silva 
Barbosa

Graduada em relações 

públicas (UFAL). Atua 

no IABS como apoio à 

comunicação dos escri-

tórios do Nordeste.

Letícia Lima Nascimento de Souza

Assistente social (UnB) 

com pós graduação em 

ética e direitos humanos. 

Atua no IABS como 

consultora no Projeto 

Girando Ideias. 

Maria Rayane Chaves de 
Sousa

Graduada em secreta-

riado executivo trilíngue. 

Atua no IABS como 

secretária executiva da 

diretoria. 

Carolina Magalhães 
Salomon

Psicóloga clínica formada 

em terapia cognitivo-

comportamental e 

terapia do esquema. Atua 

no IABS como consultora no Projeto Girando 

Ideias.

Karenina Borba Schmidt

Graduada em ciências 

biológicas (UnB), 

especialista em geopro-

cessamento ambiental 

(IG/UnB) e especialista 

em educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável (Unyleya). Atua no IABS como 

consultora da equipe de gestão do PRS – 

Amazônia.

Tailane Ferreira da Silva

Assistente social, 

mestranda no programa 

de serviço social (UFBA). 

Atua no IABS como 

consultora no Projeto 

Girando Ideias. 

Fabricio Correa Canevesi
Graduado em engenharia 

agronômica. Atua no IABS 

como monitor de campo 

no PRS – Cerrado. 

Érida Mariane Gomes 
Queiroz

Graduada em serviço 

social (ULBRA). Atua no 

IABS como consultora no 

Projeto Girando Ideias.

BORA SOBREVOAR O 
CERRADO!

Seguimos trilhando um rico caminho na construção dessa parceria.

https://www.linkedin.com/company/iabsbrasil/mycompany/
https://www.facebook.com/InstitucionalIABS
https://www.instagram.com/iabsbrasil/
https://iabs.org.br/
https://www.ruralsustentavel.org
https://www.ruralsustentavel.org
https://bit.ly/38FyswT
https://bit.ly/3K0KLRs
https://www.youtube.com/watch?v=OTHdYFtDqpk
https://youtu.be/XqtTbhSafQA
https://www.youtube.com/watch?v=OTHdYFtDqpk
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