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CONEXÃO SERTA

Comida no Prato: Serta distribui cestas de alimentos 
com produtos da agricultura familiar

O Serta iniciou um projeto de aquisição e 

distribuição de 444 cestas de alimentos e materiais de 

higiene pessoal, que foram doadas a famílias de maior 

vulnerabilidade dos projetos desenvolvidos pelo 

Serta, de diversos municípios de Pernambuco e 

também da Paraíba, com o apoio da Fundação Itaú 

Social.
 “Desde o ano passado, já distribuímos mais de cem 

toneladas de alimentos”, diz a presidenta da 

organização, Alexsandra Maria, somando números 

das diversas iniciativas de apoio às famílias em 

situação de insegurança alimentar nesta pandemia.
Além de produtos industrializados, as cestas são 

complementadas com batata doce, macaxeira, cará e 

farinha de mandioca adquiridos de agricultores/as 

familiares e cooperativas da agricultura familiar. As 

famílias beneficiadas receberão novas cestas durante 

os próximos dois meses. 
Saiba mais>> www.serta.org.br/noticias
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Vacina no Braço: colaboradores/as do Serta são vacinados/as 
contra a COVID-19
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Um acontecimento emocionante para os/as 

profissionais que fazem a escola Serta. Neste 

mês de junho, os/as colaboradores/as das 

unidades Glória do Goitá e Ibimirim receberam a 

primeira dose da vacina contra o coronavírus. 

Educadores/as, agricultores/as, equipe 

administrativa finalmente puderam se imunizar 

e se esperançar para um futuro sem a pandemia 

que já dizimou mais de meio milhão de vidas de 

brasileiros/as.

Se chegou a sua vez, vacine-se! E não 

esqueça de tomar a segunda dose. É urgente! 

E s t a m o s  n a  l u t a  p a r a  q u e  t o d o s / a s 

brasileiros/as tenham esse direito garantido.
Vacina no braço, comida no prato!
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Seminários da Semana do Meio Ambiente debatem 
desertificação e água no Semiárido

Durante a Semana do Meio Ambiente, nos dias 8 e 

9 de junho, o Serta realizou dois webinars com a 

participação do biólogo e educador, Tião Alves, que 

abriu o evento com o tema Água no Semiárido, 

dividindo espaço com a terapeuta naturopata,  Tayla 

Trindade, que abordou o tema Farmácia Natural, 

moderado pelo vice-presidente do Serta, Rildo Tomé.
No segundo dia, a educadora e doutora em 

medicina veterinária, Jucileide Borburema, falou 

sobre a Desertificação e os efeitos no Meio Ambiente, 

com a moderação do educador do Serta, Guimarães 

José.

Agricultores/as do Semiárido comemoram implementação de 
ecotecnologias
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O Serta tem implementado tecnologias sociais 

com agricultores familiares dos municípios de 

Manar i  e Ib imir im,  ser tão do Moxotó/PE, 

proporcionando a segurança alimentar e nutricional, 

a geração de renda, fazendo com que essas famílias  

permaneçam no Semiárido de forma sustentável e 

com qualidade de vida.
A ação faz parte do Projeto Semiár ido 

Sustentável, que tem apoio da Fundação Banco do 

Brasil, e objetiva implementar vinte bioáguas e vinte 

aquaponias, através de assessoria técnica 

contextualizada.
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Clique nas imagens acima para assistir aos 
vídeos dos Seminários.

Clique na imagem acima para assistir ao vídeo 
da experiência da  atividade.

O futuro (agroecológico) chegou
Com a pandemia e as mudanças climáticas, 

cresce o número de pessoas no mundo todo 

insatisfeitas com o modelo de consumo e com a vida 

nas cidades, cada vez mais prejudicadas pelo caos 

urbano. Muitas delas têm buscado fazer a transição 

para uma vida no campo, onde possam, além de 

estabelecer uma vida mais harmoniosa com a 

natureza, produzir alimentos agroecológicos, gerar 

renda e compartilhar uma experiência sustentável. 

Exemplo disso é o número de pessoas da Região 

Metropolitana do Recife e de outras cidades urbanas 

inscritas no curso Técnico de Agroecologia do Serta.
Saiba mais >> www.serta.org.br/noticias
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