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ESCOLA DE CONSELHOS DE SERGIPE EM SÃO
CRISTÓVÃO

Mural
Tem alguma informação, sugestão ou
recado para a Semear? Envie para
comunicacao@sociedadesemear.org.br
com o assunto MURAL e ela será
publicada aqui!
- Equipe da Ascom Semear
ALUNOS DO PPJA PARTICIPAM DE PALESTRA SOBRE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Os alunos atendidos
pelo Programa Petrobras Jovem
Aprendiz (PPJA) participaram de
uma palestra sobre Educação
Ambiental, ministrada pelo
Engenheiro Florestal e Educador
Ambiental da Sociedade
Semear, Thiago Roberto Soares
Vieira. A palestra ocorreu no dia 12 de agosto na unidade do CETAF
(Senai) como parte das ações de Educação Ambiental de um projeto que
está em desenvolvimento no SENAI por iniciativa dos jovens aprendizes
do PPJA apoiados pela equipe da SEMEAR e SENAI.

CARAVANA DO BALCÃO DE DIREITOS
A Caravana do Balcão de
Direitos segue pelo Baixo São
Francisco realizando a palestra
“Direitos Humanos e a Violência
Doméstica”, com o objetivo de
desenvolver no ouvinte a
consciência de seus direitos, e que
comece também a mudar de
atitude diante da violação dos
mesmos, assim como tenha uma
postura mais enérgica para com os conflitos familiares.
“Conseguimos atingir um grande público em nossos encontros.
Assistentes Sociais, Psicólogos, mães que são beneficiadas pelo Bolsa
Família, estudantes, Conselheiros Municipais, Prefeitos e Secretários,
enfim o público em geral”, comenta a Advogada do Balcão de Direitos,
Márcia Christine.
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A equipe da Escola de
Conselhos de Sergipe esteve
reunida no povoado Parque
Santa Rita, no município de São
Cristóvão, na Unidade de Saúde
da Família (USF), ministrando a
palestra “Direitos Humanos =
Direito a Vida”, que teve como
meta trabalhar o plano de ação
no fortalecimento dos Direitos
propostos pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, junto à comunidade. A reunião aconteceu no
dia 05 de agosto.
Após a palestra foram identificadas novas demandas, das
quais uma delas é apresentar esta temática aos pais dos alunos da
escola local, na tentativa de orientá-los quanto aos Direitos da Criança e
do Adolescente e sensibilizá-los da necessidade do fortalecimento dos
laços familiares, como um dos agentes protetores da criança e do
adolescente.

ESCOLA DE CONSELHOS ENCERRA OS CURSOS DE
CAPACITAÇÃO
No dia 25 de
agosto, a Escola de
Conselhos de Sergipe
encerrou as atividades do
Curso de Capacitação para
Conselheiros de Direito e
Tutelares de Sergipe. O
conteúdo programático do
curso envolveu noções
básicas de Direitos
Humanos e a gestão de Políticas Públicas para crianças e
adolescentes.
Dos cinco módulos previstos, foram realizados quatro.
Posteriormente, serão abertas novas vagas para o módulo que
falta, em data ainda a definir pela equipe da Escola de Conselhos.

FERTILIZANDO VIDAS ENTREGA UNIFORME A ALUNOS
No mês de agosto a
equipe do Projeto Fertilizando
Vidas está fez a entrega de mais
uma remessa dos Kits de
uniforme para as 300 crianças e
adolescentes dos municípios de
R i a c h u e l o, L a ra n j e i ra s e
M a r u i m , ate n d i d o s p e l o
projeto. Cada criança recebe
dois kits (contendo short,
camisa, pares de meias e boné)
e os goleiros, além dos kits, receberão calças compridas, camisas de
mangas longas e luvas.

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

Gustavo Costa
Estagiário

ADOTE UM MANANCIAL É LANÇADO OFICIALMENTE
Preocupado com a produção e a
qualidade da água para o abastecimento
humano, o Governo do Estado de Sergipe vai
investir cerca de um milhão de reais em
preservação de nascentes, com recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Funerh).
O termo de parceria no dia 19 de agosto entre o
secretário do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos, Genival Nunes, e o presidente da
Sociedade Semear, Carlos Britto, durante café
da manhã no Auditório da Sociedade Semear.
O termo de parceria na ordem de R$
985 mil foi assinado durante o lançamento da
segunda etapa do projeto “Adote um
Manancial”, que visa a recuperação de
nascentes e matas ciliares localizadas às
margens da sub-bacia hidrográfica do Rio
Piauitinga, contemplando os municípios de
Lagarto, Estância, Boquim e Salgado.
“Aparentemente a iniciativa do
projeto é uma ação tímida e que não é sentida
agora. Mas cuidando das nascentes, dos rios e
das bacias por meio da ação de reflorestamento
de matas ciliares estamos cuidando da
produção da água que sai das nascentes e
chega à casa de todos, para ela não faltar no
amanhã”, justificou o secretário Genival Nunes.
Idealizador do Projeto Adote um
Manancial, o promotor do Ministério Público
Estadual da Comarca de Lagarto, Antônio César
Leite, destaca a importância do projeto.
“Somente em Lagarto já é possível
sentir o impacto causado pela degradação dos

cursos d'águas que
a l i m e nta m a b a c i a d o
Piauitinga. Antes o município
recebia 80% de água daquele
rio, hoje recebemos apenas
60%. E a situação do
município de Boquim é pior
ainda”, alerta o promotor
público.
“É um prazer para
Semear estar assinando mais
um contrato de continuidade
do Adote um Manancial. Esse
sonho idealizado pelo Dr.
Antônio é compartilhado por
todos que fazem a Semear,
porque, também, queremos
contribuir para um meio
ambiente melhor para todos
n ó s ”, d i s s e o D i r e t o r
Presidente da Sociedade Semear, Carlos Britto.
O Projeto
Na primeira fase do Adote um
M a n a n c ia l, d e 2 0 0 8 a 2 0 1 0 , fo ra m
diagnosticadas 137 nascentes entre os
municípios contemplados pela ação do
projeto. Durante os três últimos anos, segundo
revelou diagnóstico produzido pela UFS, 90%
das nascentes estão degradadas. Destas,
apenas 86 nascentes foram recuperadas. Para
esse trabalho, o governo de Sergipe investiu
exatos R$ 406 mil.

SEMEAR
PA R T I C I PA
DO
PROJETO “REUTILIZE ALEGRIA”
A Sociedade Semear está
participando do projeto “Reutilize Alegria”
segunda edição, lançada pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos (Semarh) no dia 31 de agosto, para
membros de órgãos governamentais e não
governamentais com o intuito de beneficiar
crianças de instituições filantrópicas de
Sergipe. O evento aconteceu no auditório da
UAPAS da própria Semarh e tem como slogan
“Doe um brinquedo novo ou usado”.
O P ro j e t o a p re s e n ta d o p e l o
superintendente de Educação e Qualidade
Ambiental da Semarh, Lício Valério, propõe
ajudar crianças carentes de diversas
instituições do estado, usando as temáticas
dos 5R's ambientais no cotidiano das pessoas:
Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e
Reciclar.
O local de entrega dos brinquedos
será na Sede da Superintendência de
Qualidade Ambiental, Desenvolvimento
Sustentável e Educação Ambiental da SEMARH
(Av. Gonçalo Rollemberg, nº 53, bairro São
José. O período de entrega vai de 01 a 30 de

setembro, em horário de expediente.
Quem preferir pode fazer a entrega
também na Sociedade Semear na Rua Vila
Cristina, 148, bairro São José no horário das
08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, até o
dia 28 de setembro.

Confira mais fotos do café-da-manhã na Galeria

Na segunda fase do Adote um
Manancial, que terá duração de dois anos, de
2011 a 2013, serão plantadas 15 mil mudas de
árvores de espécies nativas próximas às
nascentes dos quatro municípios receptores
do Piauitinga.
Além das ações de recuperação
florestal, serão ainda executadas ações de
educação ambiental, comunicação e
mobilização comunitária no sentido de
preservação do meio ambiente.
Com informações do Portal Semarh

SEMEAR É HOMENAGEADA
COM PRÊMIO EDUCAR-SE
A Sociedade Semear foi
homenageada com o prêmio especial
“Espaço para Cultura e Educação”, durante a
entrega do Prêmio Educar-SE, edição 2011. A
solenidade aconteceu no dia 08 de setembro,
no Teatro Tobias Barreto.
Diversas autoridades, instituições
de ensino, professores e personalidades do
cenário sergipano foram homenageadas pelo
trabalho desenvolvido em prol da educação e
cultura em Sergipe. Durante a solenidade de
premiação também foi apresentado um
trecho da peça “Bullying", do grupo
sergipano Raízes
O Prêmio Educar-SE, nos seus 11
anos de existência, premiou mais de 500
nomes do universo da educação em Sergipe.
De simples funcionários de escolas, a
professores, diretores, coordenadores,
secretários de educação de Aracaju e cidades
do interior sergipano, diretores de
instituições de ensino superior, até
personalidades de relevante serviço prestado
à educação e cultura em nosso Estado. O
Prêmio é coordenado pelo produtor cultural,
Jorge Lins de Carvalho.

INSTALADO O COMITÊ SERGIPANO PELO
DESARMAMENTO E A FAVOR DA VIDA
No dia 24 de agosto,
no Auditório da Sociedade
S e m e a r, a c o n t e c e u a
solenidade de assinatura do
decreto que instalou o
“Comitê Sergipano pelo
Desarmamento e a Favor da
Vida”, lançando oficialmente
a campanha em Sergipe.
Para o Diretor
Presidente da Semear, Carlos
Britto, que é membro do
Comitê em Sergipe, participar de uma campanha como essa é de grande
importância para a instituição. “A Semear sente-se feliz em poder
participar de uma campanha de extrema importância para o País. Não
poderíamos ficar de fora desse importante momento. Nós (Semear)
queremos, sempre, contribuir para uma sociedade menos violenta e
mais digna”, afirmou.
Após a assinatura do decreto de instalação do Comitê ,houve a
destruição de uma arma de fogo recolhida na campanha.
No Sábado anterior à solenidade, dia 20 de agosto, a Sociedade
Semear esteve presente na “Caminhada pelo Desarmamento e a Favor
da Vida”, que reuniu entidades da sociedade civil e o Governo de Sergipe
na Orla de Atalaia. Confira as fotos AQUI.
Mais informações no site www.entreguesuaarma.gov.br.

PM CONCLUI CURSO DE COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA
Um evento breve, animado
e marcante. Esse foi o resultado da
conclusão do I Curso de
Comunicação Estratégica da PM,
realizada no dia 23 de agosto, no
auditório da Sociedade Semear.
Autoridades, amigos da imprensa e
familiares dos 55 alunos formados
(52 policiais militares e três
bombeiros militares) estiveram
presentes com o intuito de interagir junto ao evento totalmente
organizado e conduzido pelos discentes da capacitação.
“Acho que o curso foi de grande importância para a união do
grupo e que foi um enorme aprendizado entender melhor como funciona
o trabalho da imprensa. Recomendo a todos os colegas da PM que façam
o curso quando tiver uma segunda edição e acho que a capacitação é
necessária para entendermos que a imprensa é nossa parceira”,
destacou o subtenente Valdomiro Menezes, aluno homenageado por
seu comprometimento.
O Curso foi uma realização da Polícia Militar, através da 5ª Seção
do Estado Maior Geral com o objetivo de qualificar os policiais militares
sergipanos para saberem lidar com a imprensa de forma eficaz e
eficiente.
Fonte: Ascom PMSE

LIVRO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS É LANÇADO NA
SOCIEDADE SEMEAR
O Promotor de Justiça Sandro Luiz da Costa lançou no dia 15 de
agosto o livro “Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: aspectos jurídicos
e ambientais”, na Sociedade Semear. A obra trata dos aspectos jurídicos
e ambientais da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no Brasil e
como vem sendo efetivada sua gestão, desde o ano de 1985, na Região
Metropolitana de Aracaju. Aponta, também, o importante papel do
Ministério Público, da Imprensa e de outras instituições na defesa do
meio ambiente, sugerindo caminhos mais sustentáveis.

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE DA SEMEAR
PARTICIPA DE EVENTO EM BRASÍLIA
Entre os dias 30 de
Agosto e 02 de Setembro de
2011 a Sociedade Semear,
representada pelo Diretor de
Meio Ambiente da Instituição,
José Waldson Costa,
participou da “Oficina Final de
Elaboração do Plano Nacional
de Conservação das Cavernas
da Bacia do São Francisco
(PAN-Cavernas)” realizado na Cidade de Brasília na Sede do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio- MMA).
O objetivo do evento foi discutir e consolidar as metas e ações
elaboradas nas oficinas preparatórias realizadas nos estados de Sergipe,
Minas Gerais, Brasília e Bahia durante os meses de Janeiro a Agosto de
2011 coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Cavernas (CECAV- ICMbio).
“Este Plano é um marco histórico na inserção e execução de
ações de pesquisa e conservação do Patrimônio Espeleológico do Baixo
São Francisco e um instrumento importante para que as cavernas sejam
mais conhecidas e conservadas”, explica Waldson Costa.

SEMEAR PRESENTE NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO
DE GUEL SILVEIRA
A Semear, representada pelo seu Diretor Presidente,
Carlinhos Britto, e pela Diretora de Cultural e Arte, Cita Domingos,
esteve presente na abertura da
ex p o s i ç ã o “ Ve rd a d e s d o
Inconsciente”, do artista visual
Guel Silveira, que esteve em cartaz
até o último dia 11 de setembro no
Salão de Arte Contemporânea do
Palacete das Artes Rodin Bahia. A
curadoria da exposição é de Zeca
Fernandes.

SÁBADO SOLIDÁRIO LEVA ALUNOS AO PLANETÁRIO
DE ARACAJU
No dia 06 de agosto
os educandos do Sábado
Solidário - projeto realizado
na escola José Alves do
Nascimento, pela Sociedade
Semear em parceria com a
Caixa Econômica Federal e a
SEMED - visitaram a Casa de
Ciência e Tecnologia da
Cidade de Aracaju - CCTECA,
onde tiveram a oportunidade
de unir o lazer à oportunidade da construção de novos saberes.
Acompanhados dos educadores e monitores, os alunos
atendidos pelo Projeto puderam explorar cada ambiente e vislumbrar
as curiosidades dos 82 experimentos disponíveis neste espaço de
ciência, observando o funcionamento e a aplicação de cada um deles
em nossas vidas.
“Pode-se observar a ligação que alguns deles faziam dos
equipamentos às vivências práticas do dia-a-dia, bem como a
associação aos conhecimentos aprendidos em sala de aula. Para
muitos, o momento foi uma inovadora forma de estudar, de falar sobre
conteúdos que vão alem das páginas dos livros”, comentou a Educadora
Thauana Bomfim.

