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PPNM REALIZA PLANTIO PARA RECUPERAÇÃO DO SEMEAR APRESENTA ESCOLA DE CONSELHOS EM
RIO POXIM
AUDIÊNCIA PÚBLICA

No dia 20 de junho, a
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
(SEMARH) realizou mais uma
etapa do Projeto Preservando
Nascentes e Municípios
(PPNM). Foram plantadas cerca
de 340 mudas de espécies da
Mata Atlântica para recuperação
e preservação de nascentes e
matas ciliares das sub-bacias do Rio Poxim, Siriri-Vivo e Cajueiro-dosVeados.
O plantio foi realizado com a participação dos alunos da Escola
Municipal José Romão do Nascimento e Escola Municipal Felix
Madureira, na propriedade de Clodoaldo de Oliveira, morador do
povoado Cajueiro, em Areia Branca, que recebeu os parabéns do
secretário pela iniciativa de ceder parte de suas terras para o plantio das
espécies da Mata Atlântica, com o propósito de recuperar as nascentes.
O projeto é coordenado pela Superintendência de
Biodiversidade Florestal e Áreas Protegidas (SBF) da Semarh, em regime
de parceria com a Sociedade Semear e a Universidade Federal de Sergipe,
através dos Departamentos de Ciências Florestais, Engenharia
Agronômica e Química, em áreas dos municípios de Areia Branca,
Itaporanga D'Ajuda, São Cristóvão, Malhador, Siriri e Nossa Senhora das
Dores, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

PPNM REALIZA ATIVIDADES EM MALHADOR

A Sociedade Semear
participou, no dia 31 de maio, na
Assembléia Legislativa de Sergipe,
da Audiência Pública com o tema
“Boas Práticas no Enfrentamento à
Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes”, promovida pela
Frente Parlamentar de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(FRENTE DCA-SE), que tem como coordenadora a Deputada Estadual
Ana Lúcia. O Instituto Recriando e o SESI também compartilharam
experiências durante o evento.
A diretora de Estudos Múltiplos da Semear, Danielle Dutra, fez
apresentação do projeto Escola de Conselhos de Sergipe, que tem por
objetivo capacitar, através de cursos, Conselheiros Tutelares e Conselheiros
de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Sergipe para a
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE CONCLUI 1ª
ETAPA DE ATIVIDADES
A Escola de Conselhos de
Sergipe concluiu no dia 16 de junho, o
segundo módulo da etapa inicial de
atividades de formação de Conselheiros
Tutelares e Conselheiros de Direito do
Estado. Iniciadas no dia 1º de junho, as
aulas da Etapa 01 foram divididas em dois
módulos somando uma carga horária de
32 horas aula. Para muitos participantes, o
curso superou as expectativas,
proporcionando uma estrutura,
organização e conteúdo de altíssima
qualidade.
A segunda etapa, também dividida em dois módulos, foi iniciada
nos dias 06 e 07 e terá continuidade nos dias 20 e 21 de julho.
O Projeto “Escola de Conselhos de Sergipe” foi elaborado em
resposta ao edital da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República no início de 2010 e tem duração de 18 meses.

Durante os dias 07 e 08 de Junho, na escola municipal Clotildes
de Jesus Silva, no povoado Alecrim, município de Malhador, ocorreram
atividades referentes à Semana do Meio Ambiente. As atividades fizeram
parte do trabalho realizado pela equipe técnica de Educação Ambiental do
Programa Preservando Nascentes e Municípios (PPNM) e do projeto de
Educação Ambiental elaborado pela própria escola a partir de curso
realizado pelo PPNM no ano de 2010.
No primeiro dia de atividade ocorreu uma palestra com o Diretor
de Meio Ambiente da Sociedade Semear e Coordenador Geral do PPNM,
Waldson Costa. No segundo dia, foram realizadas oficinas ligadas à
questão ambiental, como compostagem, reciclagem de papel e de garrafas
PET, produção de mudas e reaproveitamento de alimentos. As oficinas
contaram com a participação de colaboradores do projeto, de estudantes R I C A R D O T E I X E I R A A R M A R I N H O S L A N Ç A
EXPOSIÇÃO NA SEMEAR
da escola e de alguns professores.
Na noite do dia 14 de junho, a
CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL É Galeria Jenner Augusto (Sociedade
REALIZADO EM LARANJEIRAS
Semear) abriu suas portas para o
Acontece até o dia 30 de julho, o Curso de Formação da Guarda coquetel de lançamento da exposição
Municipal de Laranjeiras (SE), que tem por objetivo contribuir na “Reinvenção do Espaço Íntimo”, do
construção da identidade profissional, suas funções e competências artista plástico Ricardo Teixeira
específicas, para criar e aperfeiçoar padrões comuns nacionais de Armarinhos. A exposição conta com
organização, gestão e atuação. A atividade é uma parceria entre a 28 obras que dialogam com a questão
Prefeitura Municipal de Laranjeiras e a Sociedade Semear e está sendo dos espaços e suas reinvenções,
realizada no Caic Coronel Sizino da Rocha, em Laranjeiras.
propondo diversas interpretações que
O curso é dividido em 06 módulos, que abordam temas como desnudam o cotidiano por meio da
legislação, relações interpessoais, direitos humanos, noções básicas de imagem com uma livre poética visual. A exposição tem curadoria de
primeiros socorros, movimentos sociais, condicionamento físico, defesa Sayonara Viana e expografia de Wesley Lemos. A exposição fica em cartaz
pessoal, entre outros. São 100 alunos, divididos em duas turmas.
até o dia 14 de julho.

COMEMORAÇÃO JUNINA
No dia 17 de junho aconteceu o São João do Programa Petrobras
Jovem Aprendiz (PPJA). O arrasta pé foi animado pelos sanfoneiros
Roberto e Gilmar. As equipes da Petrobras e Senai, que acompanham o
projeto, estiveram presentes.

Já nos dias 15, 16 e 17 de junho foi a vez do Projeto Fertilizando Vidas realizar
o arrasta-pé junino. Caracterizados com trajes típicos, jovens e educadores se
divertiram com a quadrilha junina e o casamento caipira.
E para finalizar, no dia 21 de junho a Sociedade Semear reuniu funcionários e colaboradores no
espaço multieventos para a tradicional comemoração junina. Comidas típicas, muito forró e a
alegria de todos marcaram a noite de confraternização.

DIRETORA ADMINISTRATIVA DA SEMEAR PARTICIPA EU EXISTO: PROMOVENDO HISTÓRIA NOS ABRIGOS
A Sociedade Semear foi selecionada através do edital “Projetos
DO FÓRUM DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DO NORDESTE
A Diretora Administrativa da Sociedade Semear, Liliam Santana,
participou nos dias 06 e 07 de junho do Fórum Consultivo sobre o Marco
Regulatório para as Organizações Sociais da Região Nordeste, realizado em
Recife. O evento teve como objetivo promover uma articulação entre
organizações não governamentais, institutos e fundações privadas para
refletir sobre o papel e o status jurídico dessas organizações e propor
mudanças na legislação do setor, na gestão e na sustentabilidade financeira.
Empregando quase 02 milhões de pessoas no país, as Organizações
da Sociedade Civil (OSC) atualmente formam um dos setores mais
representativos do PIB nacional. Um segmento que tem se notabilizado
historicamente pela atenção aos excluídos, pela luta pelos direitos humanos
e construção da democracia política e social, e que agora se destaca cada vez
mais pela inserção na construção do desenvolvimento sustentável.
A promoção do Fórum é da Articulação D3, com apoio da Aliança
Interage e Fundação Grupo Esquel Brasil.
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comunitários, de ONGs e outras organizações da Sociedade Civil que
atuam no âmbito das DST/HIV/AIDS”, da Secretaria de Estado da Saúde
de Sergipe, por meio do Programa Estadual de Vigilância em DST/AIDS
em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde do Estado de
Sergipe, para realizar o projeto EU EXISTO: PROMOVENDO
HISTÓRIA NOS ABRIGOS. O projeto visa criar espaços de discussões
ligados à saúde e prevenção das DST/HIV/AIDS entre adolescentes e
jovens assistidos através de abrigos, como forma de potencializar as
ações desenvolvidas.
Na Semear, desde 2010 existe o "Cantinho da Prevenção" que é
um espaço de interação e promoção da saúde e prevenção para
funcionários e colaboradores da Instituição.

SEMEAR NA CAMPANHA PELO DESARMAMENTO
A Sociedade Semear passou a fazer parte da Comissão
responsável pela discussão da Campanha pelo Desarmamento em
Sergipe, que irá criar o Comitê Sergipano Pelo Desarmamento. O
Diretor Presidente da Semear, Carlos Britto, e o Diretor de Meio
Ambiente, Waldson Costa, estão participando na condição de
representante e suplente, respectivamente, neste movimento.
A Campanha Nacional do Desarmamento 2011 tem como
objetivo mobilizar a sociedade brasileira para retirar de circulação o
maior número de armas de fogo possível e contribuir para a redução da
violência no País. O lançamento oficial aconteceu no dia 6 de maio, no
Rio de Janeiro.
Mais informações através do site: www.entreguesuaarma.gov.br
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