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“Que a gente possa disseminar a educação e a
agroecologia nos quatro cantos do mundo”
Com registro proﬁssional do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREAPE) e credenciado pelo Conselho Estadual de
Educação de Pernambuco, a formação técnica é
ﬁnanciada pelo Governo do Estado de
Pernambuco, através da Secretaria Estadual de
Educação.

Em outubro, celebramos a colação de grau dos
estudantes das unidades pedagógicas de Ibimirim
e Glória do Goitá. As cerimônias marcaram o
encerramento de mais um ciclo da escola técnica.
Foram mais de 300 técnicos e técnicas em
agroecologia que concluem sua passagem pela
organização, estando prontos para, não só exercer
suas funções proﬁssionais, mas principalmente,
entender e transformar realidades.

Conﬁra a transmissão da colação na unidade
de Glória do Goitá, clicando aqui.

Para continuar lendo, clique aqui.

Clique nas imagens e assista!

Ecoférias - Visita à Mata

Feira Projeto VSM

Feira - Projeto Semear

Ação do PRS Caatinga e Serta
reduz emissão de gases de efeito
estufa e gera energia limpa

Projeto Vida Saudável nos Morros
promove Seminário em alusão
ao Outubro Rosa

As parcerias do PRS Caatinga com 20 Arranjos
Produtivos Locais (APLs) estão fazendo chegar,
gradativamente, as Tecnologias Agrícolas de
Baixo Carbono (TecABCs) e tecnologias sociais
em água e energia em cinco estados do
Nordeste. Em conjunto com o Serviço de
Tecnologia Alternativa (Serta), o Projeto está
implementando biodigestores selo de água
para reaproveitamento de resíduos orgânicos e
produção de fertilizantes e biogás.

Idosos e idosas das comunidades Alto José do
Pinho e Vila Santa Luzia participaram do 3º
Seminário Bem Viver na Terceira Idade, realizado
neste dia 26 de outubro no Sítio Trindade, em
Recife. A ação foi promovida pelo Serviço de
Tecnologia Alternativa – SERTA através do
Projeto Vida Saudável nos Morros – VSM e trouxe
como temáticas a prevenção do câncer de
mama e o envelhecimento ativo. Além de
palestras, o seminário contou ainda com
atividades recreativas e práticas integrativas.

Para continuar lendo, clique aqui.

Para continuar lendo, clique aqui.

Saiba mais clicando nas imagens.

Entregas de insumos para
implementações dos SAF’s dos
agricultores do Proj. Caruaru
Agroecológico.

João Kariri

Equipe do SERTA participa de
Formação Continuada nas
Unidades demonstrativas de
Ibimirim.

Parceria do SERTA com a FETAPE
no Programa Nacional de Crédito
Fundiário.
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