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CULTURA E ARTE

ESTILISTA ALTAIR SANTO MOSTRA SUAS CRIAÇÕES AO PÚBLICO ARACAJUANO

 No dia 11 de dezembro de 2012, o estilista Altair Santo trouxe 
ao público aracajuano pela primeira vez 20 croquis e peças criadas 
para TV, cinema, teatro e moda compondo a exposição 'Sensations', 
na Galeria Jenner Augusto.  A exposição retrata um pouco da  
trajetória do artista ao longo de 10 anos de premiações. 

 Na abertura de 'Sensations' o público pôde ver peças em 
renda irlandesa, seda e linho inspiradas na alta costura e um dos vestidos produzidos para o 

concurso Estilista Revelação 2011 (do acervo da apresentadora Xuxa Meneghel), com fuxicos levando para o lado 
nordestino, mas sem perder a elegância . “Conheço Altair antes mesmo de ele ser conhecido por aqui. A primeira vez que 
vi suas criações já me apaixonei e ele consegue levar Sergipe com ele para o mundo em suas criações. Fico feliz por ele”, diz 
Maria Franco, jornalista do Correio de Sergipe.  

 Presentes na exposição amigos do estilista, amantes da moda, curiosos, as jornalistas Maria 
Franco, Antonia Amorosa e Tiale Acrux que serviu de modelo para  o catálogo. “É uma honra vesti as 
criações de Altair, pelo fato de ele ser um artista sergipano. As roupas que ele cria são de uma 
delicadeza que mistura a sofisticação com a simplicidade”, fala Tiale Acrux, jornalista e modelo do 

catálogo. 
 A exposição 'Sensations' poderá ser visitada até o dia 22 de 
fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, na Galeria Jenner 
Augusto da Sociedade Semear (rua Dr. Leonardo Leite, 148). Conta com 
o patrocínio da Petrobras, Governo Federal e Senac. O apoio cultural é 
da Aliança Francesa, Chaloc Tecidos, Produtos Yoga, Molduras Minuto e 
Restaurante Mãe Preta.

‘PELEJA’ EM CARTAZ ATÉ 
FEVEREIRO

 Permanece em cartaz até o dia 22 de 
fevereiro na Galeria Jenner Augusto a exposição 
“Peleja” do fotógrafo Alejando Zambrana, 
apresentando um 
ensaio documental 
sobre a festa dos 
L a m b e - S u j o s  e  
Caboclinos, realizada 
n a  c i d a d e  d e  
Laranjeiras (SE).  



Carlos	Roberto	Britto	Aragão
Diretor	Presidente

Thiago	Ismerim
Jornalista	Responsável

(DRT/SE	1021)

Luiza	Cazumbá
Estagiária

ADMINISTRATIVOCONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA 
SEMEAR

 Sociedade Semear realizou a confraternização de final de ano com todos os Aseus funcionários e colaboradores no dia 15 de dezembro, numa fazenda no 
município de Itaporanga (SE). Abrindo a programação, houve uma missa em 

ação de graças pelo ano que se encerra e em comemoração aos 11 anos da 
Instituição e em seguida foi realizada uma gincana recreativa, com diversas 
brincadeiras, promovendo a confraternização de todos. O dia contou ainda com 
sorteio de brindes.

SEMEAR É INDICADA PARA O COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA MATA 
ATLÂNTICA

 No dia 18 de dezembro de 2012, em reunião na Embrapa, a Sociedade Semear foi eleita 
como instituição titular para a Secretaria Executiva do Comitê Estadual da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica de Sergipe, tendo como suplente a Embrapa Tabuleiros Costeiros. 
Este Comitê é uma instância de articulação nacional e internacional para ações de 
conservação e preservação da Mata Atlântica e ecossistemas associados com a promoção de 
políticas públicas socioambientais e pesquisas cientificas para a difusão de conhecimentos. A 

Sociedade Semear foi eleita por unanimidade entre as organizações sociais, poder público, privado e instituições de 
ensino presentes.

 Segundo o Diretor de Meio Ambiente da Semear, Waldson Costa, essa indicação vem para fortalecer a Semear na 
área de meio ambiente e promover a integração com outras organizações em todo o Brasil. “Com essa indicação 
podemos articular ações e projetos voltados para a Mata Atlântica, através da articulação e integração com muitas outras 
instituições em todo o Brasil”, comenta.
 Waldson acrescenta ainda que as ações do Comitê serão definidas em fevereiro de 2013 com a realização de um 
Seminário Interno para a construção do Plano de Ação, de 02 anos. “A base das ações para os dois anos serão estruturadas 
na consolidação do Posto Avançado da Reserva da Biosfera na Reserva de Vida Silvestre Mata do Junco em Capela na 
construção de uma Política de Serviços Ambientais para o Estado de Sergipe.”, finaliza o diretor da Semear. 



PROJETO PRESERVANDO NASCENTES E MUNICÍPIOS 
APRESENTA RESULTADOS E MEMBROS DOS COMITÊS 

SÃO EMPOSSADOS 

 No dia 12 de dezembro de 2012, o projeto 
Preservando Nascentes e Municípios fez balanço dos três 

anos de atividade, entre 2010 a 
2012 e os membros dos comitês 
de bacias Hidrográficas foram 
empossados no auditório da 
Sociedade Semear. A solenidade 
começou com apresentação do 
Coral da Emurb entoando o Hino 
Nacional ,  em seguida fez 

homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga e finalizou a 
apresentação com músicas natalinas no ritmo nordestino.   

  O programa Preservando Nascentes e Municípiosé 
uma parceira do Governo do Estado, através da Secretaria de 
Estado do MeioAmbiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) 
e da Sociedade Semear. O projeto nesses três anos realizou o 
plantio de exatas 12. 941 mudas de espécies nativas da Mata 
Atlântica nos municípios de Areia Branca, Itaporanga D' 
Ajuda, SãoCristovão, Malhador, Siriri e Nossa Senhora das 
Dores. A restauração florestal de nascentes e matas ciliares 
das sub-bacias dos rios Poxim, Cajueiros dosVeados e Siriri-
Vivo teve um investimento de cerca de R$ 2,5 milhões. 

POSSE

 Ainda no dia 12 foram empossados os membros 
do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CONERH) e 
d o s  C o m i t ê s  d e  B a c i a s  
Hidrográficas dos rios Sergipe, 
Piauí e Japaratuba para a gestão 
2013 a 2015. 

 N o m e a d o s  o s  
representantes dos segmentos Poder Público Federal e 
Estadual; Sociedade Civil Organizada e Usuários de Águas 
totalizando assim 61 membros titulares e suplentes 
referente aos três comitês.Já para a gestão 2013 a 2015 do 
CONERH tomaram posse 11 membros titulares e 
11suplentes caracterizados a partir dos segmentos Poder 
Público Federal eEstadual; Sociedade Civil Organizada e 
Usuários de Águas.

 Estavam presentes no 
evento o promotor do 
Ministério Público, Eduardo 
M a t o s ,  a  p r o f e s s o r a  
r e p r e s e n t a n t e  d a  
Universidade Tiradentes, 
Es te r  Vi l l a s  Boas ,  o  

professor representante da UFS, Antenor Aguiar, os 
presidentes dos comitês de bacias hidrográficas do Estado, 
Luis Carlos Sousa (Piauí), Rosa Cecília (Japaratuba), e 
Manoel Messias (Sergipe); o diretor presidente da Semear, 
Carlos Britto, os superintendentes da Semarh - Valdineide 
Santana e Ailton Rocha, e o professor representante do 
Instituto Federal de Sergipe, Lício Valério Lima.

EQUIPE DO ADOTE UM MANANCIAL PARTICIPA DE SEMINÁRIO NO MUNICÍPIO DE  ESTÂNCIA

No dia 22 de novembro de 2012, a equipe do Projeto 
Adote um Manancial, participou do "VII Seminário 
de Educação Inclusiva Direito à Diversidade: 

aprendendo com as diferenças", promovido pela Prefeitura 
Municipal de Estância. Na oportunidade os técnicos 
do Adote, Gustavo Aragão e Maili Lantyer, proferiram 
palestra com os temas “Educação ambiental e temas 

transversais” e “Educação ambiental e sustentabilidade”, respectivamente. 

 O evento, que aconteceu no auditório da Universidade Tiradentes, no 
campus de Estância, contou com a apresentação de um grupo de percussão 
"tambores do gueto", formado por alunos de escolas públicas daquele 
município.

MEIO AMBIENTE
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