
CONSELHO

Agora vamos conferir as últimas novidades dos nossos projetos 
na Região Nordeste!

O Centro Xingó é uma iniciativa em cogestão entre o IABS e a Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura de Alagoas.

Estamos preparando a 9ª edição 
do Seminário e 8ª do Curso 

Internacional de Convivência 
com o Semiárido, a acontecer 

no Centro Xingó! Anote na sua 
agenda: 10 e 11 de novembro. 

O tema deste ano é: Como a 
diversidade geracional e de 

gênero pode contribuir para 
superar os desafios glo bais?

Fique atento(a) aos canais 
de comunicação do IABS e 
do Centro Xingó para saber 

quando as inscrições começam!

INSTITUCIONAL

# 47 O mês de julho começou, e com ele, mais uma nova edição do nosso 
boletim. Em junho, demos continuidade às nossas atividades por meio 

do compartilhamento de ações locais que apoiam na mitigação e adaptação às mudan-
ças climáticas, em decorrência do Dia Mundial do Meio Ambiente e contou com a parti-
cipação de nossos colaboradores e colaboradoras do IABS. Além disso, celebramos o Dia 
Mundial do(a) Doador(a) de Sangue e falamos sobre a importância de atos de solidarieda-
de com o próximo.

O crescimento de um novo projeto, o Projeto Rural Sustentável - Amazônia, também mar-
cou o nosso mês, junto à abertura de novas vagas para que, em breve, possamos evoluir 
ainda mais. No PRS - Cerrado, tivemos visitas técnicas e atividades de capacitação, e, pelo 
Nordeste, divulgamos a data da 9ª edição do Seminário e 8ª do Curso Internacional de 
Convivência com o Semiárido no Centro Xingó.

Por fim, demos boas-vindas aos novos membros do IABS. Confira todas as nossas novida-
des e boa leitura!

PROJETOS

DICAS

Está disponível, para 

todos e todas, o 

EaD Introdutório do 

PRS-Cerrado, feito em 

parceria com o Canal 

Futura, da Fundação 

Roberto Marinho.

O curso é todo voltado 

para o bioma Cerrado 

e, com ele, é possível 

se aperfeiçoar em 

conceitos envolvendo 

INSTITUCIONAL

Nossa família está aumentando!

Graduando em 

Administração pelo 

Centro Universitário 

de Brasília. Atua no 

IABS como consultor no Projeto Rural 

Sustentável – Cerrado.

Walter de Oliveira 
Rodrigues

Formada em Comu-

nicação Social com 

habilitação em Comu-

nicação Organizacional 

pela Universidade de 

Brasília. Faz parte da equipe da Comu-

nicação e é consultora no Projeto Rural 

Sustentável – Amazônia. 

Thaís Oliveira de Sousa

Formado em Engenharia 

Florestal. Atua no IABS 

como consultor da 

equipe de Campo do 

Projeto Rural Sustentável – Cerrado.

Rafael Romão 
Rodrigues

Cientista político e 

mestrando em Desenvol-

vimento Sustentável pela 

Universidade de Brasília. 

Atua como Assessor da Diretoria Técnica 

do IABS. 

Pedro Brandão da Silva 
Simões

Graduanda em Comu-

nicação Organizacional 

pela Universidade de 

Brasília. Atua como 

estagiária da Editora e Produtora do IABS.

Luara Rocha 
Evangelista

Engenheira Ambiental, 

mestre em desenvolvi-

mento sustentável com 

experiência em proteção 

de terras indígenas, gestão de resíduos 

sólidos e negócios sustentáveis. Atua no 

IABS como consultora no Projeto Rural 

Sustentável – Amazônia.

Gabriella Casimiro 
Guimarães

Felipe Rosa Rabelo 
Ramos

Biólogo com Mestrado 

em Ciências Agrárias 

e Especialização em 

Energias Renováveis. 

Atua no IABS como consultor no Projeto 

Rural Sustentável -  Amazônia.

Mestranda em Desenvol-

vimento e Gestão Social 

(UFBA), graduada em 

Ciências Biológicas pela 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

Atua como estagiária na frente de Ostras 

Depuradas de Alagoas.

Ana Carine Oliveira do 
Nascimento 

Engenheiro Florestal pela 

Universidade de Brasília. 

Atua como Assessor da 

Diretoria Técnica do IABS.  

Diego Ruas Silva

Assistente social formada 

pela Universidade Católica 

de Pernambuco. Atua no 

IABS como consultora no 

Projeto Girando Ideias.

Maria José da Silva Lima

Cientista Social pela 

Universidade Federal do 

Espírito Santo. Atua no 

IABS como consultora no 

Projeto Girando Ideias. 

Thaisa Barros dos Santos

Graduado em Comunica-

ção Social (publicidade e 

propaganda). Atua no IABS 

como Apoio da Comunica-

ção no Nordeste. 

Jorge André Bernardes 
Pereira

Formada em Jornalismo 

pela Universidade Católica 

de Brasília. Faz parte da 

equipe da Comunicação e 

atua como Conteudista no 

Projeto Rural Sustentável – 

Cerrado.

Poliana Tais de Sousa 
Fontenele

NOVOS MEMBROS

Ações podem mudar o mundo! Para celebrar a Semana 

do Meio Ambiente, realizada na primeira semana de junho, 

por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, convidamos os 

nossos colaboradores e colaboradoras do IABS para mostrarem 

quais ações fazem para ajudar o meio em que vivemos. Confira os 

registros da campanha em nossas redes sociais e descubra como 

as ações locais também são resposta às mudanças climáticas!

DELIBERATIVO

Conheça o nosso Conselho Deliberati-

vo! Você sabia que o IABS conta com 

um grupo de 12 pessoas que pensam 

em conjunto sobre o nosso futuro 

institucional, sendo responsáveis, por 

exemplo, por aprovar o planejamento 

estratégico? Metade do grupo é 

composto por membros que são 

sócios e conhecem o nosso dia a dia 

e contribuem com esse olhar mais 

próximo. A outra metade é composta 

por grandes parceiros e parceiras, de 

No dia 21 de junho, o IABS Soli-

dariedade realizou a entrega de 

cestas de alimentos para ajudar as 

marisqueiras, nossas colaboradoras 

e parceiras no Entreposto do Sururu 

- Vergel em Maceió (AL). Essa ação 

foi o resultado de uma mobilização 

para ajudá-las após as fortes chuvas 

que impactaram o município, o que 

também prejudicou diretamente o 

trabalho com o sururu, a principal 

fonte de renda da comunidade.

O IABS solidariedade é uma das ações da Diretoria de Desenvolvimento de 
Pessoas. Agradecemos a todos e todas que puderam contribuir. 

É juntos que vamos cada vez mais longe!

ilibada reputação e uma trajetória de 

contribuição com o IABS por meio 

de suas expertises diversificadas e 

indispensáveis ao diálogo sobre uma 

sustentabilidade com mais propósito.

“Temos muito orgulho de poder 
contar com pessoas que admiramos 
tanto nos ajudando a traçar os 
rumos do IABS”, destaca Eric Sawyer, 

presidente do Conselho.

SOLIDARIEDADE
IABS

Em 14 de junho foi celebrado o Dia 

Mundial do(a) Doador(a) de Sangue. A 

data é importante para relembrarmos 

o quão significativo é este ato para 

a vida de inúmeras pessoas que 

precisam. Por aqui, no IABS, doar 

sangue é parte da rotina da nossa 

equipe com o grupo #SangueBom! 

A Equipe Sangue Bom está presente 
nos escritórios do IABS em Brasília e Recife, e em breve, também estará em 
Maceió. Nela, o nosso grupo de colaboradores(as) se organiza para fazer três 
campanhas de doação ao longo do ano. Ficou interessado(a)? Então venha 

também fazer parte das nossas ações - é só mandar uma mensagem pra gente! 

DOAÇÃO DE 
SANGUE

Um novo projeto está a caminho! O 
Projeto Rural Sustentável - Amazônia 
tem como objetivo mitigar as 
emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) no bioma por meio do desen-
volvimento de cadeias produtivas e 
mercados sustentáveis. No momento, 
estamos em preparação técnica e re-
crutamento de novos colaboradores 
para, em breve, darmos asas a essa 
iniciativa.

E o Projeto Rural Sustentável - Amazônia está com vagas abertas em diversas 
áreas para atuação presencial em Brasília e atuação no campo: nas capitais 
Belém, Manaus e Porto Velho, e nos municípios desses Estados. Os(as) inte-

ressados(as) têm até o dia 3/7, domingo, para realizarem a candidatura. Todas 
as contratações serão realizadas por meio de pessoa jurídica e as submissões 

serão aceitas apenas via formulário no site do IABS.

O Projeto é regido pela Cooperação 
Técnica do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), tendo 
como agente executor o Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade, o IABS; o Governo 
do Reino Unido como financiador; e 
o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) como be-
neficiário institucional.

Um novo projeto
está a caminho

NOVAS
VAGAS

Na última semana de maio, entre os 
dias 23 e 27, começaram as visitas 

técnicas das Instituições de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (ATER) 

às 170 Unidades Demonstrativas 
(UDs) do PRS – Cerrado. O objetivo 

foi realizar um diagnóstico geral da 
propriedade, identificando a proxi-

midade dos produtores e produtoras 
com os esquemas de certificação 

mapeados pelo PRS – Cerrado.

Com os dados apurados no diag-
nóstico, as instituições e os(as) 
produtores(as), irão elaborar os 

Planos de Adequação customizados 
para que cada propriedade alcance 

uma melhora de gestão, organização 
geral e qualidade dos seus produtos. 
A trilha de ATER é oferecida gratuita-
mente e está prevista para ocorrer ao 

longo de 12 meses.

Ações com as
marisqueiras

do Vergel

VIRAMOS NOTÍCIA!NOTÍCIA!

Junto à Escola Municipal Alzira Malzzone, da 

região de Entremontes, a equipe do Gazeta 

Rural, afiliada da Rede Globo, veio conhecer 

a nossa Trilha Ecológica, no Centro Xingó, 

em Piranhas (AL). Na reportagem, des-

cobrimos que a região tem sido uma das 

mais procuradas para passeios turísticos e 

acompanhamos o percurso da Trilha, que 

teve plantio de mudas e até grito de guerra 

pedindo chuva! 

A Trilha Ecológica do Centro Xingó tem atrativos bem interessantes como: 

parte da antiga ferrovia entre Piranhas, em Alagoas, e Jatobá, no Pernambuco; 

o mirante para o Rio São Francisco; e trechos de mata para aprender sobre a 

biodiversidade da Caatinga! As visitas são guiadas e podem ser agendadas 

diretamente com a equipe do Centro Xingó pelo (82) 98835-5627.

Clique aqui e dê o play na 
reportagem. (https://globoplay.

globo.com/v/10637535/)

O tópico da conversa deste mês foi sobre as fortes chuvas que atingiram a 
região, no impacto em suas vidas e no trabalho de extração do sururu, principal 

fonte de renda para a maioria das famílias do Bairro do Vergel em Maceió (AL). 
A reunião foi essencial para escutar, colher informações e compreender quais 

alternativas elas vêm adotando para minimizar essas consequências.

Em conjunto, vamos seguir pensando 
em soluções futuras para ajudá-las a 
melhorar os processos, otimizando 

a segurança e renda, tanto delas 
quanto de toda a família. É assim, de 

forma colaborativa, que colocamos 
em prática nosso Ecossistema De 

Inovação Social Lagoa Mundaú.

O nosso encontro mensal com 
as marisqueiras do Vergel, 
nossas parceiras e beneficiárias 
na operação de reutilização das 
conchas no Entreposto do Sururu, 
aconteceu no dia 13 de junho. 

Camarão do 
SERTÃO
Entre os dias 8 e 10 de junho, à 

convite da UNIVASF, participamos 

do Agrotec Show, o primeiro encontro 

de Carcinicultura Interiorizada do Vale 

do São Francisco. Durante o evento, 

apresentamos o projeto do Camarão do 

Sertão, falamos sobre as inovações na 

área de criação de camarões marinhos 

(a carcinicultura); a ampliação da 

geração de renda para cidades do 

interior; e os resultados positivos que 

obtivemos nas Unidades de Demons-

tração instaladas nos municípios de 

Petrolina, Cabrobó e Petrolândia.

O Camarão do Sertão é um projeto 

realizado em conjunto com a 

Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codevasf). O objetivo é trazer a possibi-

lidade de produzir camarões marinhos 

no meio do sertão, como também 

novas possibilidades de renda para os 

sertanejos e sertanejas.

FORMAÇÃO PARA

FACILITADORES(AS)
Entre os dias 08 e 10 de junho, o PRS - 

Cerrado promoveu a formação presencial 

em Brasília para os facilitadores(as) que 

irão atuar nas ações de popularização 

em escolas. Durante nossa jornada 

de aprendizagem em conjunto, 

foram apresentadas metodologias 

participativas, abordando o uso de 

jogos cooperativos e de ferramentas 

educacionais, com temas correlatos 

à agropecuária de baixa emissão de 

carbono para jovens das 44 escolas 

selecionadas. No total, foram 20 

participantes.

As ações de popularização nas escolas, 

que tem como objetivo sensibilizar 

estudantes do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio sobre temas relacionados à 

produção rural, fazem parte do Programa 

de Capacitação do PRS – Cerrado

sustentável no bioma Cerrado.

mudanças climáticas e estratégias de desenvolvimento rural sustentável! E o 

melhor: gratuitamente e em formato autoinstrucional, ou seja, você se programa, 

faz no momento mais oportuno e acessa os materiais e conteúdos disponíveis de 

acordo com o seu ritmo de aprendizagem.

Entre as estratégias de aprendizagem estão a leitura de apostilas, fixação do 

conteúdo por infográficos, videoaulas, exercícios de avaliação, entre outros. 

O curso possui uma carga horária de 20 horas, que pode ser distribuída ao longo 

de 30 dias. 

Faça sua inscrição aqui e comece sua jornada de conhecimento

EaD do PRS-Cerrado

Compartilhe as vagas com aqueles e aquelas 
que se encaixam nos perfis e que somariam 
ao nosso time!

CONFIRA AS VAGAS

Saiba mais sobre o Programa de Capacitação do PRS - Cerrado

Começamos nossas visitas técnicas nas nossas 
Unidades Demonstrativas e já iniciamos as 
formações dos(as) facilitadores(as) e educomu-
nicadores(as) - aquelas pessoas super especiais 
que vão levar a temática da agropecuária de baixa 
emissão de carbono para 44 escolas públicas dos 
estados de atuação do PRS -  Cerrado.

O mês de junho foi marcado por duas 
grandes ações aqui no PRS - Cerrado.

VISITA TÉCNICA

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.instagram.com/p/CfMoSQfsmba/
https://www.instagram.com/p/Cegq3viD2Tu/
https://www.instagram.com/p/CeUO_Arh5nW/
https://globoplay.globo.com/v/10637535/
https://globoplay.globo.com/v/10637535/
https://globoplay.globo.com/v/10637535/
https://www.ruralsustentavel.org/programa-de-capacitacao/ead-introdutorio/#
https://iabs.org.br/vagas-abertas-para-o-projeto-rural-sustentavel-amazonia
https://www.ruralsustentavel.org/programa-de-capacitacao/

