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ARACAJÚ

1 - “Aracaju menina”: música dos compositores Chico Queiroga e Antonio Rogério em homenagem à capital sergipana.

CIDADE 
SUSTENTÁVEL

SEMA INICIA PROJETO PARA UMA

Apesar de ser a última capital a implantar sua Secretaria do Meio 
Ambiente, através da Lei 4.359/13, Aracaju enfrentou com coragem 

o desafio. E valeu a pena. Em “Aracaju Menina”1, a Sema virou a 
menina dos olhos da população após diversas ações (mesmo em 
pouco tempo de existência) para assegurar o desenvolvimento 

sustentável e a preservação da vida e do meio.
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conquistou a simpatia 
da criançada.
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E stão entre as medidas ini-
ciais da SEMA: - Concur-
so público para técnicos 

e analistas ambientais, preen-
chendo as 64 vagas oferecidas; 
- Criação dos principais instru-
mentos de gestão ambiental, 
tais como o Conselho Muni-
cipal do Meio Ambiente, Leis 
municipais de licenciamento 
ambiental, de resíduos sólidos 
e de Estação Rádio Base (ERB); 
- Desenvolvimento do Plano de 
Arborização e o Plano Integrado 
de Saneamento Básico do Mu-
nicípio de Aracaju.

Ainda em sua implantação, 
foi fechado o lixão do bairro 
Santa Maria, nas proximidades 
do aeroporto que leva o mesmo 
nome, onde por vários anos di-

versas famílias viviam da coleta 
de lixo, em condições subuma-
nas. Para isso, criou-se o Centro 
de Triagem José Walter Bautis-
ta Vidal, no bairro 17 de Março, 
que capacitou e incentivou a 
criação de cooperativas e atu-
almente é fonte de renda de 
ex-catadores de material reci-
clado do antigo lixão do bairro 
Santa Maria.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
O Departamento de Educa-

ção Ambiental da SEMA vem 
concentrando esforços na sen-
sibilização principalmente de 
crianças e jovens. O teatro am-
biental, através de esquetes 
e peças como a “Dona Zica”, 
aborda de forma lúdica diversas 
questões ambientais em escolas 
e eventos nas comunidades.

 Há que se enfatizar que a 
Educação Ambiental também 
vai de porta em porta nos bair-
ros, procurando despertar e 
incentivar os moradores para 
ações coletivas e individuais 
pela defesa do ecossistema. 

MONITORAMENTO DO 
DESCARTE IRREGULAR

A fiscalização da SEMA é 
hoje uma das mais atuantes no 
monitoramento e combate ao 
descarte irregular de resíduos 
sólidos. Em junho, por meio dos 
departamentos de Tecnologia 
da Informação (TI) e da Asses-
soria Especial de Geoinforma-

ções (AEGEO), a SEMA iniciou 
um monitoramento online para 
detectar pontos irregulares de 
descarte de resíduos sólidos. 

 O projeto piloto está sen-
do realizado em parceria com a 
Infraero de Aracaju. O objetivo 
é fiscalizar mais rapidamente 
os problemas de descarte em 
áreas próximas ao Aeroporto 
Santa Maria, evitando riscos de 
acidentes aéreos. A INFRAERO 
informou que pretende levar a 
ideia para outras capitais.

PLANO DE ARBORIZAÇÃO
Aracaju terá mais de 40 mil 

mudas plantadas até o final de 
2016. Esta é a meta do Plano de 
Arborização desenvolvido pela 
SEMA, que iniciou o plantio no 
final de maio do ano corrente, 
quando as chuvas ficaram mais 
regulares. Através de sistema 
de compensação ambiental, 
parcerias e convênios, a Sema 
vem arborizando, com diversas 
espécies nativas da Mata Atlân-
tica, passeios, canteiros e pra-
ças da cidade. 

Ainda pela preservação de 
parte da Mata Atlântica, foi apro-
vado este ano o projeto de lei 
para criação do Parque Poxim. 
São cerca de 2,0 Km² de vegeta-
ção nativa (o equivalente a 20 es-
tádios de futebol), em plena área 
urbana.  O parque, que inaugura 
em agosto, pode ser considera-
do o pulmão da cidade.

Parque Poxim:  
verdadeiro pulmão

da cidade

EA aposta no lúdico 
para sensibilizar a 
população

Meta é plantio de 
40 mil mudas em 
2016
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