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RECICLANDO PARA UMA VIDA MELHOR
Lançada no dia 23 de
setembro no Auditório
da Sociedade Semear, a
campanha “Reciclando
para uma vida melhor”
vis a s en s ib iliza r a
sociedade para a
importância da coleta
seletiva >> Pág. 3
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REALIZA CAPACITAÇÃO
EM CANINDÉ DO SÃO
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Mural

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE É DESTAQUE EM
REVISTA NACIONAL

“Você sabia que no mês das crianças também é comemorado o
Dia do Saci? A data é celebrada em 31 de Outubro com o objetivo
de resgatar as figuras do folclore nacional, em contraposição ao
“Dia das Bruxas”. Por isso, neste mês deixe a criança que mora em
você falar mais alto e viva a cultura brasileira!”
- Gustavo, Comunicação
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

ESCOLA DE CONSELHOS PROMOVE CAPACITAÇÃO
EM CANINDÉ
Nos dias 06 e 07 de
outubro, realizou-se no município
de Canindé do São Francisco o I
Curso de Capacitação a Rede de
P ro te ç ã o d a C r i a n ç a e d o
Adolescente promovido pela
Escola de Conselhos de Sergipe,
com carga horária de 16 horas. O
curso foi realizado em parceria com
o Conselho Municipal de Canindé,
que tem como Presidente a
Assistente Social Kelly Cristina Pereira da Silva. Ao curso compareceram
28 representantes das várias instâncias da gestão municipal e de outras
organizações, tais como: Saúde, Educação, Assistência, Conselho
Tutelar, Conselho Municipal, CRAS, Grupo de Apoio a Pessoa Portadora
de Necessidades Especiais Educacionais – GAPNEE, Esporte e Lazer,
Meio Ambiente e estagiários de Serviço Social.

PPNM REALIZA PLANTIO PARA RECUPERAÇÃO DO
RIO SIRIRI-VIVO
Dando continuidade às ações de recuperação florestal do
projeto Preservando Nascentes e Municípios, técnicos da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh),
juntamente com membros da Sociedade Semear, estiveram em campo
durante a manhã do dia 13 de setembro, finalizando a última etapa do
plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, em nascentes e
matas ciliares do rio Siriri-Vivo, no povoado Mata do Cipó localizado no
município de Siriri.
A realização do plantio aconteceu na propriedade de Kátia
Moura, onde foram plantadas cerca de 100 mudas de essências
florestais como pau-brasil, pau-pombo, ingá, jenipapo, biriba, jatobá,
falso-ingá, aroeira, sucupira, saboneteira, mulugu, cajueiro e tamboril.
Elas foram plantadas pelos alunos da Escola Municipal Santo Antônio e
da Escola Municipal José Coelho e Campos.
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Diretor Presidente

O Diretor de Meio
Ambiente da Semear, Waldson
Costa, é destaque na Revista do
Brasil, em publicação que ressalta a
mobilidade urbana em todo o país.
A matéria diz que o “apocalipse
motorizado chegou”, ressaltando
que o trânsito em todo país é
caótico devido ao crescente
número de veículos nas cidades e
pela falta de planejamento urbano.
Devido a isso, pessoas, como Waldson, passaram a utilizar a bicicleta
como meio de locomoção de casa para o trabalho, para escola, para
baladas e outros compromissos e fazem desse trajeto sua atividade
física diária.

COLABORADORES DA SEMEAR APRESENTAM
TRABALHOS EM COLÓQUIO INTERNACIONAL
Nos dias 22 e 23 de setembro, técnicos da Sociedade SEMEAR
participaram do V Colóquio Internacional de Educação e
Contemporaneidade, realizado na Universidade Federal de Sergipe. Na
ocasião foram apresentadas duas experiências desenvolvidas a partir
da execução do Programa Petrobras Jovem Aprendiz - PPJA.
Os trabalhos apresentados foram: “Cantinho da Prevenção:
Espaço Permanente de Discussão na Promoção e Prevenção da
Saúde” pelas pedagogas Paloma de Jesus Santos, Elaine Santos Silva e
pelo psicólogo Jorge José de Almeida Monteiro; e “O Portfólio como
Instrumento de Autonomia no Processo de Avaliação da
Aprendizagem” pelas pedagogas Maria Ivanilde Meneses de Oliveira,
Katia Soares Melo e o educador físico Alexsandro Pereira de Menezes.

SEMEAR PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES DOS 510
ANOS DO RIO SÃO FRANCISCO
Entre os dias 03 e 06 de
outubro várias atividades foram
realizadas no Território do Baixo
São Francisco em comemoração
aos 510 de descobrimento do Rio
São Francisco. O evento contou
com a parceria da Sociedade
Semear, Ministério do Meio
A m b i e nte , C o d e va sf e d a s
prefeituras de Propriá, Poço
Redondo e Ilha das Flores, e teve a
participação da população dos três municípios.
Nas três localidades foram realizadas palestras, apresentação
de vídeos e plantio de árvores, com o objetivo de discutir e promover a
revitalização do Rio São Francisco.
O evento contou com a participação do Engenheiro Florestal e
Técnico Ambiental da Sociedade Semear, Thiago Roberto; do Gerente
Regional de Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco da 4º
SR (Aracaju) da CODEVASF,
Lindomar Leitão de Assis; de
Larissa Alves da S. Rosa, Analista
Ambiental, representante do
Ministério do Meio Ambiente; do
Engenheiro Florestal da
CODEVASF, Sérgio Hughes; do
Biólogo da CODEVASF, Thompson
França, além de alunos,
professores e da população local.

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

Gustavo Costa
Estagiário

LANÇADA CAMPANHA RECICLANDO
PA R A U M A V I D A M E L H O R
O Programa Cata Ação,
executado pela Sociedade
Semear e UFS, lançou no dia 23
de setembro, a campanha
“Reciclando para uma vida
melhor ”, com o objetivo
informar e sensibilizar a
comunidade para a coleta
seletiva de resíduos sólidos.
Durante a solenidade a
coordenadora nacional do Cata
Ação, Fernanda Ferreira, falou
da importância da campanha,
ressaltando que o Cata Ação visa
contribuir na melhoria de vida
dos catadores de Aracaju e das
capitais onde atua, além de
realizar ações em prol do meio
ambiente, como a campanha de reciclagem.
A coordenadora executiva do Cata
Ação, Moema Bragança, e a representante da
Unitrabalho (executora local do Cata Ação),
Catarina Oliveira, fizeram a apresentação da
campanha, bem como do material que será
distribuído nos bairros Santos Dumont, Bugio,
Augusto Franco e Orlando Dantas, os primeiros
a serem visitados pelas equipes.
Em seguida, o representante do
Movimento Nacional dos Catadores de
Materiais Reciclados (MNCR), Eduardo
Ferreira, falou da campanha. “O projeto é
importante porque aproxima o catador da
sociedade e promove o diálogo entre as partes,
promovendo uma maior interação com a
comunidade. Essas ações revelam a
importância da profissão do catador para a
sociedade e o meio ambiente e demonstram
que 'os catadores e a sociedade formam uma
parceria que dá certo'", afirmou.
A representante local do MNCR,
Vaneide Ribeiro, também falou da importância
do Cata Ação e da campanha de reciclagem
para os catadores e para a comunidade em
geral, ressaltando que dessa forma a classe
está mais unida em beneficio de todos.
Ao final, foram entregues os
certificados aos 38 catadores/alunos do Curso
de Capacitação em Gestão de Cooperativas,
realizado pela CARE.
PRESENÇAS: o Diretor Presidente da
Sociedade Semear, Carlos Britto, o Diretor de
Meio Ambiente da Semear, Waldson Costa, a
Deputada Estadual, Ana Lúcia, o Promotor de
Justiça, Sandro Luiz da Costa, a representante
da Deputada Estadual Maria Mendonça, Sra.
Diná Andrade, a Professora Doutora Conceição
Almeida, representando a Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Federal de Sergipe,
além de representantes da Torre, Sergás,
Infraero, Emsurb, Semarh, e funcionários e
colaboradores da Sociedade Semear.

O PROGRAMA CATA AÇÃO
É um modelo de intervenção
socioeconômica local, realizado a partir de
ações de integração social e organização
produtiva. Suas ações visam contribuir para
sustentabilidade econômica e a cidadania
plena de catadores e suas famílias, através de
uma melhor integração na cadeia produtiva,
no desenvolvimento de opções de geração de
trabalho e renda no contexto da economia
solidária e do fortalecimento dos laços
comunitários de solidariedade.

SEMEAR RECEBE
P R Ê M I O C A P I TA L
A Sociedade Semear recebeu dois
troféus durante a entrega do “Prêmio Capital
2010”, ocorrido no dia 11 de outubro. O
primeiro na categoria “Melhor Espaço
Cultural” e o segundo como “Melhor
Exposição”, com referência ao I Salão Semear
de Arte Contemporânea (Região Nordeste)
ocorrido no final de 2010. A premiação foi
realizada pelo jornal alternativo “O Capital”,
que tem a frente a grandiosa Ilma Fontes, e
entregue a personalidades e instituições que
atuaram pelo desenvolvimento da cultura
sergipana.
“Ficamos felizes em receber esses
dois prêmios. A Semear procura, a cada dia,
colocar a cultura sergipana em destaque local
e nacional. Trabalhamos sempre pelo
desenvolvimento do nosso Estado. Viva a
cultura sergipana”, disse Carlos Britto,
Diretor Presidente da Sociedade Semear.

EQUIPE DO “ADOTE UM
MANANCIAL” PARTICIPA
D E C A PA C I TA Ç Ã O

A equipe do Projeto “Adote um
Manancial” participou, no dia 23 de setembro,
de uma capacitação em educação ambiental e
gestão do projeto. O treinamento envolve a
preparação para as atividades de plantio para a
recuperação florestal e de comunicação e
mobilização comunitária.
A capacitação ganhou o reforço da
equipe do Programa Preservando Nascentes e
Municípios, que também realiza ações de
recuperação de nascentes e matas ciliares e
desenvolve atividades de educação ambiental.
O Projeto
A Segunda fase do “Adote um
Manancial” tem a duração de dois anos (20112013) e envolve um programa de recuperação
e preservação da vegetação nativa no entorno
de nascentes e pequenos e médios cursos
d'água na Bacia Hidrográfica do Rio Piauí, além
das ações de educação ambiental como forma
de tornar efetiva a participação das
comunidades inseridas nos municípios de
Boquim, Estância, Salgado e Lagarto.

ESCOLA DE CONSELHOS
DE SERGIPE GANHA
DESTAQUE NACIONAL
Em matéria publicada no site
“PróMenino”, a Escola de Conselhos de
Sergipe ganha destaque pelas atividades que
vem desenvolvendo desde o início, em Janeiro
de 2001. Segundo a Diretora de Estudos
Múltiplos da Sociedade Semear e
Coordenadora da Escola, Danielle Dutra, foi
feito um levantamento sobre a real situação
dos Conselheiros Tutelares e Conselheiros de
Direitos em Sergipe e em seguida foi realizado
um Curso de Capacitação, com 32 horas/aula,
l e v a n d o e m c o n s i d e ra ç ã o a s r e a i s
necessidades dos Conselheiros.
A Escola de Conselhos de Sergipe
(Implantação do Núcleo de Formação
Continuada de Conselheiros dos Direitos da
Criança e do Adolescente e de Conselheiros
Tutelares do Estado de Sergipe) é financiada
pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, com a finalidade de
criar o Núcleo de Formação Continuada de
Conselheiros dos Direitos da Criança e do
Adolescente e de Conselheiros Tutelares no
Estado de Sergipe. A Sociedade Semear
executará o projeto no período de janeiro de
2011 a julho de 2012.

EXPOSIÇÃO RUÍDOS, DE ELIAS SANTOS
A exposição tem curadoria assinada
por Marjorie Garrido, coordenação e
expografia de Silvane Azevedo e design de
Gabriela Etinger. Conta com o apoio da
Semear, Senac, Restaurante Mãe Preta,
Impacto Comunicação Visual, Superlux,
Impressão Total, Restaurante Corno Velho, J.
Andrade e Casa Digital.

No dia 18 de outubro às 19h, será
aberta na Sociedade Semear, a exposição
RUÍDOS, do artista visual, xilogravador, ELIAS
SANTOS.
O eixo norteador dessa produção
xilográfica está na tentativa de compreender a
natureza e o destino daqueles que transitam, e
na ausência cada vez mais comum de uma
reflexão sobre o esquecimento coletivo,
quanto a importância da vida nas relações:
pessoas, máquinas e velocidade.
Ruídos investiga o caos que se
apropriou do trânsito, reordenando os espaços
circundantes. Também questiona a efêmera
autonomia do domínio do homem sobre a
máquina na busca de deslocamentos cada vez
mais rápidos e conseqüentemente perigosos,
nesses frágeis casulos, transitando através de
um olhar gráfico sobre a aventura, que está cada
vez mais abstrata, de um simples ato: ir e vir.

Quem é Elias Santos?
Artista visual, xilogravador. Estudou
como bolsista na Escola de Belas Artes da
UFBA, participou de oficinas de xilogravura e
litogravura no Museu de Arte Moderna da
Bahia e desenho no Colégio Comunitário de
Lincon em Rhode Insland nos Estados Unidos.
Cursa História pela Universidade Tiradentes.
Foi premiado em Salões de Arte pelo país e
com a xilogravura foi contemplado, até o
momento, em mais de seis editais de cultura,
entre Funarte, Ministério da Cultura, Banco do
Nordeste, realizando oficinas, exposições,
intervenções e ações educativas com o intuito
de fomentar e multiplicar seu conhecimento,
contribuindo para a valorização desta técnica.
Em 2005 criou o projeto Gravura de Inverno
com o objetivo de desenvolver ações para a
difusão da arte da xilogravura pelo Estado de
Sergipe, com o qual já percorreu mais de 25
municípios. Atualmente vive e trabalha em
Aracaju/SE.

ESCOLA DE CONSELHOS DE
S E RG I P E PA RT I C I PA D E
ENCONTRO EM BRASÍLIA
Realizou-se em Brasília, nos dias 26 e
27 de setembro, o Terceiro Encontro dos
Núcleos de Formação Continuada de
Conselheiros de Direitos e de Conselheiros
Tutelares – Escolas de Conselhos e da Rede
Universitária de Pesquisa da Infância e
Adolescência. Organizado pela Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República
(SDH/PR), o evento tem como objetivo avaliar a
evolução da política de fortalecimento da
formação de conselheiros tutelares e de
Direitos de todo o Brasil. A secretaria executiva
da Escola de Conselhos de Sergipe, Telma
Santana, esteve presente no evento.
No encontro, a Fiocruz apresentou a
matriz metodológica dos cursos de educação à
distância. Foi uma oportunidade para os
participantes, reunidos em grupos de trabalho,
discutir o que foi apresentado e elaborar
propostas de diretrizes orientadoras para a
elaboração de uma Matriz Metodológica Geral
para formação dos conselheiros.
Os participantes também discutiram
as metodologias e os recursos tecnológicos
indicados para a execução das atividades
formativas que contemplem as diversidades
geográficas e de densidade populacional.

SEMEAR RECEBE PRÊMIO DA
CAMPANHA REUTILIZE ALEGRIA

ALUNOS DO SÁBADO SOLIDÁRIO
PARTICIPAM DE MARATONINHA
As crianças foram a grande atração da
manhã do dia 18 de setembro na 18º etapa do
Circuito Caixa de Maratoninha 2011, realizada
em Aracaju e que contou com a participação
de cerca de 1.500 crianças, dentre elas os
alunos do projeto Sábado Solidário,
executado pela Sociedade Semear em
parceria com a Caixa. Foi o quarto ano
consecutivo que a capital de Sergipe recebeu
uma etapa do circuito.
Ainda dentro da programação do
Circuito Caixa de Maratoninha, na manhã do
sábado (17), o medalhista olímpico e exvelocista Edson Luciano participou de um
encontro com jovens estudantes da Escola
Estadual José Alves do Nascimento, localizada
do Bairro Coqueiral, na Zona Norte de Aracaju.
Edson falou da importância da prática
esportiva para a melhoria da qualidade de vida
dos jovens e adultos, além de ser uma forte
aliada no combate ao uso de drogas. Outra
atração foi a realização da prova específica
para crianças portadoras de necessidades
especiais, um momento de muita emoção e de
superação.

Circuito Caixa de Maratoninha - Considerada
a maior competição de corrida infantil do país,
o Circuito Caixa de Maratoninha, patrocinado
pela Poupança Caixa, tem como objetivo
estimular a prática do esporte e revelar novos
talentos, além de promover a inclusão social
por meio do esporte. Na temporada de 2011
serão realizadas vinte e uma etapas. Aracaju
foi a 18ª cidade contemplada. As próximas
etapas serão realizadas em Goiânia (GO),
Brasília (DF) e Palmas (TO).
Veja mais fotos na Galeria.
Informações: Asscom Caixa

A Sociedade Semear, representada
por seu Diretor de Meio Ambiente, Waldson
Costa, foi premiada com o troféu “AMIGO(A)
AMBIENTAL DO PROJETO REUTILIZE ALEGRIA
2011”. A entrega foi realizada hoje, 06 de
outubro, pelo Superintendente de Qualidade
Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e
Educação Ambiental da Semarh, Lício Valério
Lima Vieira, durante a realização do evento
“Quinta no Parque”, que este mês é alusivo ao
Dia da Criança.
O Projeto Reutilize Alegria tem o
objetivo de proporcionar às crianças carentes
de diversas instituições do estado um dia das
crianças mais feliz e sustentável, tendo como
referência as temáticas dos 5R's ambientais no
cotidiano das pessoas: Repensar, Recusar,
Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A Sociedade
Semear contribuiu arrecadando brinquedos
novos ou usados no período de 01 a 28 de
setembro.

