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ESCOLA DE CONSELHOS
DE SERGIPE É LANÇADA
NA CAPITAL

No dia 18 de fevereiro, no
auditório da Sociedade Semear,
ocorreu o lançamento do projeto
Escola de Conselhos de Sergipe,
com o objetivo de criar a Escola de
Formação Continuada de
Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos da Criança e do
Adolescente do Estado que funcionará em caráter permanente,
contando com uma equipe multidisciplinar atendendo linhas de
pesquisas voltadas ao sistema de garantia dos direitos da criança e
do adolescente.

Além disso, pretende-se fomentar a articulação
interinstitucional para qualificar a intervenção dos conselheiros;
elaborar e executar uma agenda comum de formação; e
implementar um portal com bibliotecas virtuais, textos, teses,
dissertações, cadastro das entidades que compõem a rede de
serviços, links para outros sites de conteúdos de interesse e fórum
de discussão.

PROJETO BALCÃO DE DIREITOS DO VELHO
CHICO É LANÇADO EM PROPRIÁ

No dia 15 de fevereiro, aconteceu o
lançamento do projeto Balcão de
Direitos do Velho Chico, na
cidade de Propriá. O Projeto,
financiado pela Secretaria de
Direitos Humanos da
Presidênciada República, tem por
objetivo implantar assistência
jurídica gratuita, com foco na
violência familiar, aliada ao
fornecimento de documentação civil básica, orientações e
capacitações para promover a cidadania e a defesa dos direitos
humanos nos 14 municípios do Território da Cidadania do Baixo
São Francisco, em Sergipe.

PROJETO SÁBADO SOLIDÁRIO

No próximo dia 25 de março, sexta-feira, às 09h da manhã,
no auditório da Sociedade Semear, acontece o lançamento do
Projeto Sábado Solidário, que tem por objetivo melhorar o
rendimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática, aliado ao
fortalecimento da identidade sócio-cultural, cidadania e das
relações interpessoais de cerca de 120 alunos, da 5ª a 9ª séries, com
baixo rendimento escolar, do Colégio Estadual José Alves do
Nascimento, no bairro Coqueiral, em Aracaju.
O Sábado Solidário será financiado pelo Programa das
Nações Unidas de Desenvolvimento - PNUD e pela Caixa
Econômica Federal dentro do Programa CAIXA ODM (Objetivos
d e D e s e n v o l v i m e n t o d o M i l ê n i o ) .

PPNM REALIZA RETIRO PEDAGÓGICO

Nos dias 03 e 04 de fevereiro a equipe do Projeto
Preservando Nascentes e Municípios (PPNM) realizou o Retiro
Pedagógico, numa chácara no povoado Sapé, em Itaporanga
D'Ajuda (SE), com o objetivo de integração da equipe, avaliação e
monitoramento do processo realizado no Projeto e sistematização do
Programa de Educação Ambiental. A proposta do Retiro é de
relacionar atividades profissionais com a dimensão existencial de
cada um partindo do pressuposto de que há maior entrega naquilo em
que nos sentimos mais envolvidos e de que há maior compromisso
onde há maior envolvimento.

SEMINÁRIO DOS
PROGRAMAS DE
PRESERVAÇÃO ÀS
NASCENTES

No dia 23 de fevereiro, no
auditório da Semear, aconteceu o 1°
Seminário dos Programas
“Preservando Nascentes e
Municípios” e “Adote um
Manancial”. O evento teve como objetivo principal a apresentação
das atividades desenvolvidas pelos dois programas, atividades estas
que contemplam planos de trabalho como coleta de sementes e
produção de mudas; o plantio de espécies nativas em áreas de
preservação permanente e ações de comunicação social e educação
ambiental com as comunidades e representações sociais locais.
Os programas são objetos de termo de parceria firmados
entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos (Semarh) e a Semear, desenvolvidos com recursos
financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNERH), no
valor de R$ 3 milhões.
Participaram do seminário, representantes da SEMARH, da
Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), do Instituto
de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), da Sociedade
Semear e da Universidade Federal de Sergipe.

PROGRAMA RUMOS ITAÚ CULTURAL ACONTECE
NA SEMEAR EM ABRIL
Nos dias 11 e 12 de abril, acontecem na Sociedade Semear
dois mini cursos do Programa Rumos Itaú Cultural. No dia 11, a
jornalista Eliane Brum ministra o curso “Jornalismo Cultural”,
apresentando um panorama do segmento do jornalismo. Já no dia
12 é a vez da professora, historiadora e crítica de arte, Janaina
Melo, ministrar a oficina “Portfólio de Artista”, com o objetivo
de contribuir na organização, sistematização e apresentação de
trabalhos de arte assim como promover uma reflexão acerca do
que seja um portfólio e suas diferentes formas de elaboração.
Inscrições e informações através do e-mail
culturaeartes@sociedadesemear.org.br ou na Sociedade Semear.

JOVENS DO PPJA SÃO APROVADOS NO VESTIBULAR
Dez jovens do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA), edição atual, foram aprovados no vestibular 2011 em Faculdades e Universidades de
Aracaju.
Confira lista:
Gabriela Canto Figueira
Publicidade e Propaganda– UFS

Angelica Cosmira dos Santos
Matemática – UFS

Gilmar Matheus
Odontologia - UNIT

Antonio Henrique J Santos Silva
Geologia - UFS
Tecnologia em Segurança do Trabalho – UNIT

Jéssica Morais Santos
Teatro – UFS
Letras Português/Espanhol - Faculdade Pio Décimo

Bruno de Matos Januário
Tecnologia de Redes de Computadores – FASE

Luiz Henrique Calasans do Santos
Estatística - UFS - 1º Lugar do Grupo C

Camila Nascimento Goes
Letras Português/Inglês – UFS

Tayná de Santana Santos
Redes de Computadores - FASE

Chirley de Oliveira Reis
Biologia – Licenciatura - UNIT

A Sociedade Semear parabeniza todos os aprovados!
ETERNIZANDO A MEMÓRIA DE J. INÁCIO
DIRETOR DA SEMEAR PARTICIPA DO PROJETO
No dia 14 de abril acontece na Sociedade Semear um leilão em
“CINFORM CONVIDA”

O Diretor de Meio
Ambiente da Semear e membro do
movimento Cliclo Urbano,
Waldson Costa, participou do
debate sobre mobilidade e
planejamento no trânsito de
Aracaju, promovido pelo Jornal
Cinform, no último dia 15 de
março. Temas como planejamento
urbano, eficiência nos transportes
públicos e viabilidade para os
veículos sustentáveis foram alguns
dos temas discutidos no “Cinform Convida - Trânsito e Transporte, o que
fazer para fugir do caos”.
Além do Diretor da Semear, foram convidados para discutir
sobre a temática o superintendente da SMTT, Antônio Samarone; José
Carlos Amâncio, superintendente do Setransp e o professor e coordenador
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tiradentes, Ricardo
Mascarello.

benefício do grande artista sergipano, J. Inácio. Serão leiloados cerca de
25 trabalhos doados por vários artistas, cujo lance inicial será de 30% do
valor de mercado. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado para família
do artista adquirir um local definitivo para depositar os restos mortais de
J. Inácio.

FERTILIZANDO VIDAS INICIA AS ATIVIDADES DE 2011
A Sociedade Semear vem
executando o Projeto Fertilizando Vidas
(Programa de Transformação Social
através do Esporte) nos municípios de
Riachuelo, Maruim e Laranjeiras. As
atividades de 2011 foram retomadas no dia
31 de janeiro, através de jogos recreativos,
exercícios técnicos e táticos. “Iniciamos as
atividades confiantes em nossas ações,
junto às escolas, familiares e nossa clientela, que viveram momentos
maravilhosos e de fortalecimento da cidadania no primeiro ano de execução
do Fertilizando Vidas”, comentou Elvanir Britto, coordenadora executiva
do Projeto.

OFICINA DE ELABORAÇÃO DA POLÍTICA FLORESTAL
SEMEAR COMEMORA DIA INTERNACIONAL DA
DE SERGIPE E DO PROGRAMA ESTADUAL DE
MULHER
COM GRITO DE CARNAVAL
FLORESTAS

Para dar continuidade às ações de fortalecimento institucional da No dia 02 de março a Sociedade Semear comemorou o Dia Internacional
Gestão Florestal de Sergipe, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Mulher com um Grito de Carnaval com seus colaboradores.
dos Recursos Hídricos, através da Superintendência de Biodiversidade e
Florestas (Semarh/SBF), realizou no período de 8 a 10 de fevereiro, na
Sociedade Semear, a “Oficina de Elaboração da Política Florestal de
Sergipe e do Programa Estadual de Florestas”.
A oficina foi preparação de mais uma etapa do processo de
elaboração dos instrumentos técnicos e legais relativos à gestão florestal,
descentralizada pela Lei Federal nº 11.284/2006, em que determina o
compartilhamento da gestão florestal com os Estados da Federação. Esse
processo foi iniciado com a elaboração do Diagnóstico Florestal de
Sergipe, contemplando o levantamento de dados do consumo, fluxo e
demanda de produtos e subprodutos florestais do Estado de Sergipe, bem
como o mapeamento da vegetação nativa e o estudo sócio econômico.
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