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Na Paraíba, estudantes participam de aula e montam 
sistema de aquaponia

Estudantes  da formação em Agente  de 

Desenvolvimento Local - ADL, com ênfase no Clima, 

participaram da primeira aula prática de construção 

de ecotecnologias, tendo o sistema de aquaponia 

implementado no Centro de Formação Elizabeth 

João Teixeira, do Movimento Sem Terra, localizado no 

município de Lagoa Seca/PB. O Centro será espaço 

de realização de outras ecotecnologias, como 

Sistema Agroflorestal e o Bioágua, que reaproveita a 

água de uso doméstico. A ideia é que o espaço seja 

laboratório vivo para as práticas dos estudantes, que 

reaplicarão algumas delas em suas propriedades 

rurais.

O Projeto Juventude Innova, associado ao 

macroprojeto INNOVA_AF, é realizado pelo SERTA 

com o apoio do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura – IICA e Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA. 
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Laboratórios Vivos de Ecotecnologias entram em nova fase
No seu segundo ano, o projeto Laboratórios Vivos de 

Ecotecnologias para o Desenvolvimento Sustentável do 

Território, desenvolvido pelo Serta, em parceria com a 

empresa Suape, entra numa nova fase. Depois da 

implantação de cinco unidades experimentais distribuídas 

no conjunto habitacional Nova Vila Claudete,  Engenho 

Massangana, Assentamento Sacambu, Gaibu e Nova Vila 

Tatuoca, a ideia agora é fortalecer a gestão dos espaços e 

os grupos organizados para que possam gerar renda e dar 

prosseguimento ao trabalho de maneira sustentável.

“Essa segunda fase tem como objetivo fazer o 

acompanhamento e a manutenção dos laboratórios com 

as famílias. Depois de finalizado o projeto, esperamos que 

elas façam a gestão com propriedade, dando continuidade 

as ações de desenvolvimento que tanto tem impactado 

positivamente o lugar”, explica o coordenador do projeto 

no Serta, Leonardo Moura.
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Clique na imagem ao 
lado para assistir ao 
vídeo da realização da  
atividade.
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Entrando em Cena valoriza a cultura popular de 
Lagoa do Itaenga

No início de maio (dia 5), o projeto Entrando em Cena  - 

Energia que Transforma o Campo foi apresentado pelo 

Serta a representantes do Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA de 

Lagoa do Itaenga, a artistas de diversos segmentos 

culturais e lideranças do município.

Serão beneficiados 125 crianças e adolescentes de 

pelo menos cinco escolas do campo de Lagoa do 

Itaenga/PE. A proposta visa valorizar os saberes dos 

mestres da cultura popular da região, incentivando 

professores e coordenadores para que as tradições se 

tornem parte do currículo das escolas do município. Uma 

realização do Serta, com apoio da Chesf, em parceria 

com o COMDICA e a prefeitura de Lagoa de Itaenga.
Saiba mais>>
 http://www.serta.org.br/categorias/noticias

Um mês de alerta sobre o combate ao abuso e à exploração de 
crianças e adolescentes
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O Serta atua no desenvolvimento integral e 

integrado de crianças e adolescentes, na promoção de 

atividades lúdicas e artísticas, no reforço escolar, no 

resgate a identidade e no protagonismo para que o 

campo se torne um lugar seguro e protegido. Neste mês 

de maio, marcado pelo Dia Nacional do Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, o Serta reafirma o seu compromisso em 

cuidar e promover ações de proteção e prevenção.

É um compromisso e dever nosso combater 

qualquer tipo de violência contra crianças e 

adolescentes. Vamos juntos em defesa dos/as 

nossos/as pequenos/as. Em caso de violência, disque 

100 ou entre em contato com o Conselho Tutelar de sua 

cidade.
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Clique na imagem acima para assistir ao vídeo 
sobre a experiência de educação integral com 
crianças e adolescentes.
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