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CONEXÃO SERTA

Serta inicia ano com novos projetos de apoio ao 
agricultor e a agricultora familiar 

O ano de 2021 tem refletido de forma perversa a crise a qual o 

país transita em decorrência da pandemia provocada pelo 

coronavírus. Pesquisa revela que 19 milhões de pessoas 

passaram fome no Brasil, no fim de 2020.
Pensar na soberania alimentar e nutricional das famílias foi o 

mote dos projetos idealizados pelo Serta, a fim de contribuir na 

formação de pessoas para a produção, consumo e 

comercialização de alimentos saudáveis, com uso de tecnologias 

sociais, seja em propriedades rurais ou em pequenos quintais 

ecoprodutivos urbanos.
Os projetos já iniciaram e tomam vida do Sertão à Região 

Metropolitana do Recife, mesmo com as dificuldades do convívio 

social. A edição do informativo deste mês destaca algumas 

dessas iniciativas que almejam construir pontes para o 

desenvolvimento integral e integrado.
Todo trabalho é cauteloso com a saúde dos envolvidos. O 

distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel são 

condições fundamentais para as atividades.
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Semiárido Sustentável
Realizado nos municípios pernambucanos de Manari e 

Ibimirim, o projeto Semiário Sustentável tem o objetivo de ampliar 

as possibilidades de geração de renda na agricultura familiar a 

partir da implantação de tecnologias sociais de convivência com o 

Semiárido, através de assessoria técnica contextualizada. É 

realizado pelo Serta com apoio da Fundação Banco do Brasil.
“Iniciamos o projeto com formação pedagógica e assistência 

técnica junto às quarenta famílias que foram cadastradas. 

Estamos realizando a compra de materiais para construção das 

ecotecnologias aquaponia e bioágua, que serão implementadas 

nas propriedades dos/das agricultores/as”, conta coordenador 

Leandro Carvalho. Saiba mais www.serta.org.br/noticias
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Vida Saudável nos Morros
Com o objetivo de desenvolver ações educativas sobre 

agricultura urbana de base agroecológica, segurança alimentar e 

qualidade nutricional para os/as idosos/as e suas famílias por 

meio da implementação de quintais ecoprodutivos e hortas 

comunitárias, bem como a geração de renda e o protagonismo 

dos/as idosos/as, o projeto Vida Saudável nos Morros tem 

mobilizado os/as moradores/as das comunidades Alto José do 

Pinho e Vila Santa Luzia, no Recife. É realizado pelo Serta, 

financiado pela Elo, Basf, Chesf, Gerdau, Drogasil , por meio do 

repasse de incentivos fiscais ao Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife - COMDIR.
Além da implantação de quintais produtivos e hortas 

comunitárias, o projeto prevê a criação de feiras agroecológicas 

para comercialização do excedente das produções, promovendo 

a geração de renda e a socialização dos idosos. Além disso, 

abordará temas sobre o isolamento e a depressão, com 

atividades de fomento ao envelhecimento ativo, recreação, lazer 

e educação, buscando a integração do idoso à sociedade e 

família. Saiba mais>> www.serta.org.br/noticias

Semear

Foto: Eduardo Amorim | SERTA

Recém estreado, o Projeto Semear lançou edital de 

inscrições para qualificar profissionalmente cem 

jovens dos municípios de Glória do Goitá, Chã de 

Alegria, Lagoa de Itaenga, Feira Nova e Vitória de 

Santo Antão como técnicos/as em Agroecologia. 

Durante o curso, os estudantes receberão um aporte 

financeiro para desenvolver seus projetos de vida. A 

iniciativa é realizada pelo Serta, por meio da escola 

técnica, e financiado pela Brasilcap, Elo, Chesf e 

Nissin, por meio do repasse de incentivos fiscais ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – COMDICA de Glória do Goitá.

Projeto Juventude Innova lança live de abertura das 
atividades pedagógicas

 A cerimônia transmitida pelo canal do Serta no YouTube 
deu partida as atividades pedagógicas do projeto, que almeja 
formar trinta jovens de comunidades rurais do Território da 
Borborema, na Paraíba, em Agentes Ambientais, a fim de 
promover uma rede de educadores multiplicadores para 
superação dos efeitos das mudanças do clima.

 O Projeto tem apoio do Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura -IICA e Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola – FIDA. A live está disponível no canal 
do Serta no endereço www.youtube.com/conexaoserta.
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Serta inicia aulas do curso técnico de Agroecologia com ensino 
híbrido

Diante de todas as dificuldades impostas pela pandemia do 

coronavírus, que se encontra em seu auge nacionalmente, o 

Serta está iniciando as aulas do curso técnico em agroecologia 

no modo híbrido. A ideia é que tudo que tiver condições de ser 

feito em isolamento possa ser realizado online e as atividades de 

campo em propriedades rurais sejam realizadas nos territórios, 

com pequenos grupos.
Como quase tudo na vida dos brasileiros, a metodologia do 

PEADS também está tendo de se adaptar à pandemia. Os 

princípios e as quatro etapas do processo pedagógico: pesquisa, 

desdobramento, devolução e avaliação serão mantidos. “A vida 

continuou e exigiu de cada um uma reinvenção. A gente 

transformou em sala de aula, no conteúdo, a própria existência 

das pessoas durante a pandemia”, explica Abdalaziz de Moura, 

sobre a difícil missão de adaptar o projeto pedagógico durante o 

ano de 2020. Saiba mais sobre a experiência pedagógica do 

Serta>>www.serta.org.br/noticias.
Foto: Carolina Drahomiro | Coletivo Saúva

Serta e Inmed Brasil inauguram sistema de aquaponia com 
capacidade de produzir 11,5 toneladas de hortaliça

Em 2020, a INMED Brasil implementou, em 

parceria com o SERTA, uma tecnologia inovadora de 

produçaõ de alimentos, desenvolvida pela INMED 

Partnerships for Children, que de forma sustentav́el, 

combina o cultivo de peixes e hortaliças, conhecida em 

outros paiśes como INMED Aquaponics®. A açaõ faz 

parte do programa Açaõ Saudav́el, da INMED Brasil, e 

possui financiamento da Fundaça ̃o Internacional 

Mondelēz. Trata-se do primeiro mod́ulo desse sistema 

no Brasil, instalado no campus SERTA em Gloŕia do 

Goita,́ que se encontra em fase inicial de testes, e será 

inaugurado no dia 22 de abril, através de cerimônia 

remota transmitida pelo canal do YouTube do Serta, o 

youtube.com/conexaoserta.
A Aquaponia INMED estima que esse ano seraõ 

colhidas cerca de 1,5 toneladas de tilaṕia e 11,5 

toneladas de alface. Essa quantidade de hortaliças 

sera ́ suficiente para agregar, prioritariamente aos 

alunos do ensino pub́lico do municiṕio de Pombos, 

qualidade, volume e variedade as̀ refeiçoẽs escolares, 

operando de modo permanente, independente do 

regime de safras ou das alteraçoẽs do clima. Saiba 

mais>>www.serta.org.br

Foto: @henriqlee | SERTA

Uma produção da ASCOM SERTA
Assessor de comunicação: Henrique Lee
Jornalista: Eduardo Amorim
Editor e Cinegrafista: Thairony Alexandre

Expediente

http://www.serta.org.br/noticias

	Page 1
	Page 2
	Page 3

