
INSTITUCIONAL

# 48 Chegou mais uma edição do nosso boletim! Desta vez, relembramos o 
mês de julho enquanto nos preparamos para agosto. Vamos ver que o 

IABS marcou presença em diversos eventos nos últimos dias, a começar pelo Curso Avan-
zado Internacional de Gerência Cultural (CAIGC), onde tivemos a chance de palestrar, até 
o debate que sediamos no escritório em Brasília sobre Compliance no Terceiro Setor.

Nos projetos, demos continuidade aos Dias de Campo do PRS - Cerrado e, no Nordeste, 
participamos da instalação de novos apiários no Centro Xingó, que ajudam na criação de 
abelhas e contribuem para a diversidade no bioma Caatinga. Além disso, vamos ver como 
a sustentabilidade e a geração de renda podem andar juntas por meio do ótimo exemplo 
das costureiras da Ilha de Deus (PE).

Pegue o seu café e aproveite a leitura!

PROJETOS

INSTITUCIONAL

Nossa família está aumentando! 
Conheça as novas pessoas que integram a equipe IABS:

Jamily Silva Pereira
Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade de 

Brasília. Atua no IABS como estagiária da Diretoria Técnica!

Samiro Ribeiro da Rocha 
Graduado em Administração de Empresas. Atua no IABS como 

assessor técnico da Diretoria Executiva do IABS.

Josevane Fernandes de Jesus 
Técnica em Agroindústria. Atua no IABS como consultora no 

Projeto Canal da Cidadania.

Walber dos Santos Santana  
Técnico em Agropecuária pelo Instituto Federal de Alagoas – 

Campus Piranhas, graduado em Engenharia Agronômica pela 

Universidade Federal da Paraíba. Atua no IABS como consultor 

no Projeto Canal da Cidadania.  

Marcos Ironaldo Andrade do Nascimento Alves
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade 

Paulista. Atua no IABS como apoio à equipe de Eventos.

NOVOS MEMBROS

Pensando nisso, o IABS sediou, no 

dia 28 de junho, uma palestra sobre 

Compliance para Instituições do 

Terceiro Setor. Com a participação 

de colaboradores(as) de diversas 

frentes de atuação, foi abordado, 

de forma didática, a importância da 

metodologia e como ela contribui 

não apenas para o combate de atos 

de corrupção, mas também para 

detectar as principais fragilidades 

de uma instituição, 

ajudando a mitigá-los.

O diretor jurídico do IABS, 

Rafael Oliveira, afirmou que a 

implementação da metodologia 

está sendo realizada de forma 

gradativa e direcionada à melhoria 

das relações institucionais 

da organização. “Visamos 

implementar mecanismos de 

Compliance alinhados com nossos 

objetivos, de forma a agregar valor 

e gerar plena confiança aos nossos 

parceiros”, informou.

IABS NO CURSO AVANZADO 
INTERNACIONAL DE 

GERÊNCIA CULTURAL (CAIGC)
Voltamos para a última semana 

de junho, quando tivemos a 

oportunidade de participar e palestrar 

no XVIII Curso Avanzado Internacional 

de Gerência Cultural (CAIGC), 

organizado pela Nogarq Arquitectura. 

Durante o evento, no dia 22/6, o 

Presidente do Conselho Deliberativo 

do IABS, Eric Sawyer, falou sobre 

as principais formas de unir ações 

sustentáveis com o turismo.

O CAIGC aconteceu na semana 

de 22 a 24 de junho e teve como 

tema “Gestão cultural e o turismo 

sustentável 2030”. O curso foi 

mais uma oportunidade para 

discutirmos a necessidade de uma 

sustentabilidade com propósito!

COMPLIANCE NO 
TERCEIRO SETOR

Boas práticas e o debate de assuntos 
relevantes são sempre incentivados por aqui!

O QUE É 
COMPLIANCE?

A definição de Compliance 
se dá pelo seguimento de 
leis, normas e procedimentos 
internos das organizações, 
além de parcerias éticas, 
seja com o setor público ou 
privado e seus fornecedores.

Ou seja, Compliance é o 
comportamento ético e moral 
aplicado no exercício de nossas 
profissões. Os objetivos e 
ganhos do método implicam 
na identificação de riscos 
para a empresa, prevenção de 
condutas ilícitas, maior proteção 
contra fraudes, e atração 

de profissionais de alto 
desempenho para a equipe.

ENGENHEIRO(A) 
FLORESTALD
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O
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Julho também foi mês de celebração! No dia 12 comemoramos todos 
os engenheiros e engenheiras florestais que estão conosco nas ações 

socioprodutivas e ambientais, trocando saberes e experiências para um 
desenvolvimento sustentável.

Estes profissionais dedicam a vida em inúmeras atividades no campo, 
desde a pesquisa, até ações diretamente relacionadas com o manejo 
florestal, colocando em prática técnicas de plantio e conservação de 

florestas, sejam elas nativas ou plantios comerciais.

Agradecemos a todos e todas que são da nossa equipe e que estão 
atuando na área: o trabalho de vocês faz toda a diferença!

CHAMADA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
PARA PARECERISTAS E MONITORES(AS)
O PRS - Cerrado lançou neste mês a 1ª Chamada de pré-qualificação 

de pareceristas técnicos(as) e de monitores(as) de EaD. O formato é por 

meio de cadastro reserva, que poderá acionar o profissional a qualquer 

tempo para prosseguir com a contratação dos serviços, que será feita 

por Pessoa Jurídica. 

Interessados (as) têm até o dia 2 de agosto para se inscreverem.

Vem conferir na matéria mais informações e acesse o 
edital e termos de referência.

As oportunidades são para:

- PARECERISTAS
• Ações de ATER para UMs

• Planos de Adequação de ATER para UDs

• Propostas de UMs

• Propostas de UDs

• Planos de Negócios para OSPs

- MONITORES DE EAD

E se você perdeu algum evento, fique ligado na nossa agenda de agosto e não 

perca mais a data de nenhum Dia de Campo

AGOSTO 2022

Temos uma novidade sobre o 9º Seminário e Curso Internacional 

de Convivência com o Semiárido, a acontecer no Centro Xingó: 

vamos reforçar um maior diálogo entre a sociedade local e as 

demais cidades brasileiras, por meio do tema central

NOVO
TEMA

Você já pode se programar para participar. Anota aí:

O evento é aberto ao público 

e com acesso gratuito para 

todos os participantes.

Fique atento(a) aos canais 
de comunicação do IABS 

e do Centro Xingó para 
saber quando as inscrições 

começam!

Mais apiários, 
mais abelhas

Com o objetivo de contribuir com o bioma 

e apoiar a produção do mel, fizemos a 

instalação de 10 caixas para criação de 

abelhas no Centro Xingó. Agora em julho 

nossas abelhas já puderam começar a 

voar pela Caatinga para polinizar flores 

nativas! E tudo isso acontece em uma das 

Unidades Demonstrativas do Xingó: 

Casa do Mel.  

Esta época, em especial, é um cardápio 

aberto para as abelhas no sertão do 

Brasil, em que espécies nativas como o 

Catingueira, Jurema-preta, Umbuzeiro 

e Pereiro, e muitas outras que florescem 

na Caatinga são polinizadas durante o 

segundo semestre.

SUSTENTABILIDADE E
GERAÇÃO DE RENDA

É com um sentimento de dever 

cumprido que acompanhamos as 

costureiras da Ilha de Deus (PE) 

produzindo bolsas na XXII Feira 

Nacional de Negócios do Artesanato 

(Fenearte), a maior feira de artesanato 

da América Latina! 

A ação serviu como um lembrete 

de que novos modelos de geração 

sustentável de renda podem dar 

grandes resultados!  

Essa iniciativa começou lá em 2019, 

quando, junto às mulheres da Ilha de 

Deus (PE), começamos a buscar novas 

formas de renda. O resultado veio por 

meio da capacitação com costura e da 

confecção de bolsas utilizando resíduo 

de banners de lona que iriam para o 

lixo. Quer saber mais sobre o trabalho 

delas? Acesse o insta 

@mulheresdailha_ecobags 

DICAS

A igualdade entre grupos sociais é importante para a 

promoção do desenvolvimento regional sustentável! Entre 

este debate, está o protagonismo feminino no Semiárido, que 

pode ser incentivado por meio de políticas públicas com recorte 

de gênero, fortalecimento do papel das 

mulheres na agricultura de base familiar e 

na gestão de recursos hídricos.

Pensando em contribuir com esta 

discussão e incentivar a igualdade entre 

todos e todas, trazemos a nossa dica de 

leitura com o livro “Participação, Prota-

gonismo Feminino e Convivência com o 

Semiárido”. A obra é a primeira de uma 

série de publicações intitulada Conheci-

mento e Sustentabilidade, com resultados 

de estudos produzidos por ex-alunos(as) 

do Programa de Pós-Graduação em De-

senvolvimento Regional Sustentável, da 

Universidade Federal do Cariri (CE).

Leia agora mesmo no site
da nossa editora!

DICA DE LEITURA

SAIBA COMO FORAM OS

DE JULHO
Em julho, demos continuidade aos Dias 

de Campo do PRS-Cerrado e muitos 

conhecimentos foram compartilhados 

com o objetivo de ajudar a tornar o 

meio rural brasileiro mais produtivo e 

sustentável. Ao todo, foram:

Entre esses DCs do mês, tivemos 

alguns destaques! O primeiro deles 

foi realizado no município de Urutaí 

(GO) no dia 15 de julho, lá na Fazenda 

P.U., do produtor João Roberto de 

Arruda Sampaio. O local é referência 

no manejo da floresta de teca, uma 

madeira que vem de uma espécie de 

árvore nativa das florestas tropicais da 

Ásia, que se adaptou em plantações de 

clima equatorial e tropical em todo o 

planeta, incluindo o Brasil.

O segundo destaque aconteceu no dia 

28 de julho, no município de Tangará 

da Serra (MT). Durante o evento, a 

frente de pesquisa do PRS - Cerrado 

apresentou um dos estudos apoiados, 

sob o tema “Aplicação de Modelagem 

Computacional e Sensoriamento 

Remoto no Desenvolvimento e 

Avaliação de Agroecossistemas 

Sustentáveis no Cerrado”.
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