INFORME SEMEAR
Ano 01 - Edição 03 - Maio de 2008
Labirintos do Inconsciente atraiu atenções

HONRA AO MÉRITO
Raimundo Cezar Britto Aragão, atual
presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e sócio-idealizador
da Sociedade Semear, recebeu no mês de
abril último o Título de Honra ao Mérito,
conferido pela Câmara Municipal de Propriá.
O evento ocorreu no auditório do Fórum de
Justiça do município.

CASA NOVA VIDA NOVA
O Projeto Casa Nova, Vida
Nova, executado pelo Governo do
Estado de Sergipe, através Secretaria
de Estado da Inclusão, Assistência e do
Desenvolvimento Social. Para
potencializar as ações a Secretaria
estabeleceu uma parceria com a
Sociedade Semear.
Um dos objetivos do programa é
reduzir o déficit habitacional do Estado
e contribuir para elevar a qualidade de
vida de famílias em estado de
vulnerabilidade e risco, promovendo
melhorias habitacionais. Espera-se
com o projeto constituir um espaço
permanente de reflexão e aprendizado
para a população mais empobrecida,
através da participação, solidariedade
e do fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.

No último mês de abril a Galeria Jenner Augusto apresentou a
exposição “Labirintos do Inconsciente”, do artista sergipano Bené Santana,
que buscou como recorte a Arte e a Cidade, fazendo uma releitura poéticavisual da sociedade do medo, bem como as interferências e degradações
emitidas pelos ruídos urbanos, traduzindo uma sociedade que nos
condiciona sistematicamente a valores que aprisionam o homem urbano em
suas rotinas cotidianas. Percebeu-se nas peças uma sutil representação da
vida contemporânea sob forma de imagens e figuras humanas delineadas
ora por penumbras, ora por sombras . A exposição dessa temática teve
como suporte artístico a apropriação de um
elemento urbano que são fragmentos de
tapumes , oriundos das edificações, que
estabelecem o poder e as diferenças sócioeconômicas e cordões de isolamento diante
da contínua demarcação territorial. A
organização da exposição ficou por conta da
Diretora de Cultura e Artes da Semear, Cita
Domingos.

Agendas 21 são entregues
Trinta e três comunidades do Estado de Sergipe estão recebendo, até o final de maio,
Agendas 21 Comunitárias como resultado final do Programa De Olho no Ambiente. As Agendas
servem como instrumentos de planejamento de políticas públicas e foram elaboradas pela
própria comunidade para solucionar problemas locais.
O Programa foi lançado em 2004 com o objetivo de promover as condições para a construção e
implementação de Agendas 21 locais. A primeira etapa aconteceu em 2004, quando houve
atividades diversas ao longo do litoral brasileiro. Na segunda etapa, a partir de 2006, ocorreram
as fases sensibilização, pesquisa de campo, diagnóstico socioambiental, reuniões temáticas e
fóruns comunitários, culminando agora com a entrega das Agendas. No Brasil inteiro, 17 estados
participam do Programa, totalizando mais de 400 comunidades atendidas.
O De Olho no Ambiente é um projeto da Comunicação Institucional da Petrobras, com a
coordenação técnica da Fundação José Pelúcio (ligada à Universidade Federal do Rio de
Janeiro) e coordenação técnica local da Sociedade Semear, contando ainda com a participação
do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades e organizações não-governamentais
locais. Além deles, contribuíram decisivamente para o sucesso das atividades centenas de
agentes comunitários, jovens moradores das localidades que garantiram a participação efetiva
das comunidades, razão de ser do Programa.

Aconteceu no Velho Chico

Programa Sergipe de Todos
Reunião com cantores de terra

Seminário da Controladoria
do Estado de Sergipe

Programa Sergipe de Todos

Seminário Saúde e Prevenção
na Escola

AGENDE-SE
Exposição: Centenário Florival Santos Posse de Ana Medina na Academia Sergipana de Letras
Data: de 13 de maio até 06 de junho
Data: 15 de maio às 20 horas
Local: Galeria Jenner Augusto (Semear) Local: Auditório Semear e Galeria Jenner Augusto

Programa Sergipe de Todos
Oficina de teatro do oprimido

Lançamento do Livro “Quando errei? Um alerta aos pais”
Data: 20 de maio às 19:30 horas
Local: Galeria Jenner Augusto (Semear)

Entrevista
Nome: Sônia do Espírito Santo de Almeida
Formação: Licenciada em Educação Física e Especialista em Gestão Educacional
Função na Semear: Diretora Voluntários e Coordenadora do Projeto Fertilizando Vidas e Semeando Amor
1 - Há quanto tempo atua na SEMEAR e em quais projetos?
Há 03 anos. Participei do Curso Plano Diretor, onde conheci Daniele Dutra (Diretora de Meio Ambiente), que
gentilmente apresentou o Plano de ação da Instituição e integrantes.A partir daí ingressei no projeto Semeando
Amor como voluntária. No projeto Fertilizando Vidas atuo na coordenação. Participei dos projetos: Avanço Digital, PPJA – Programa
Petrobras Jovem Aprendiz como educadora, nos projetos de Meio Ambiente, Velho Chico e Golfinho como voluntária.
2 - Qual a importância do trabalho voluntário em sua vida?
O trabalho voluntário em minha vida é tudo de bom. Proporciona crescimento de valores, sentimentos, atitudes e ações. Transforma a
vida, em suma é um aprendizado constante.
3 - O que faz no seu lazer?
Reunião familiar e amigos, sítio, praia, cinema.
4 - Qual sua maior qualidade? E maior defeito?
Qualidade: Otimista. Defeito: Timidez.
5 - Receita para ser feliz?
1 kg de paciência, 1/2 kg de interesse, 1 pacote grande de amor, 10 colheres de disponibilidades, 1 pitada de alegria , 200 g de
humildade, 1 cabeça, nem cheia nem vazia. Primeiro, abra a cabeça, retire o excesso de preconceitos e de bloqueios. Um a um, vá
acrescentando os ingredientes: primeiro a paciência, o interesse e a disponibilidade. Mexa bem, prove e acrescente a perseverança, a
solidariedade e a humildade. Em seguida a alegria. Torne a mexer e cubra tudo com o amor. Deixe crescer e leve ao forno morno,
espere assar e seja feliz.
6 - Viagem inesquecível?
Agro Disney na cidade de Pirambu/SE com o grupo do Projeto Semeando Amor.
7 - Mensagem ou frase que você utiliza na vida?
Kit sobrevivência: Fé, Esperança e Caridade.

Na Semear eu sou...
CITA DOMINGOS
Diretora de Cultura e Artes

Sócia fundadora da
Sociedade Semear
JAILTON FEBRÔNIO DA SILVA
Auxiliar Administrativo

PALESTRA
Alteridade, sensibilidade, coletividade foram alguns dos
princípios abordados pela professora Carla Jeane Helfemsteller Coelho
durante palestra realizada no último dia 17 na Sociedade Semear. O
evento foi mais uma etapa da forma
continuada para a equipe de Estudos
Múltiplos da Semear também aberto ao
público e contou com a presença de
assistentes sociais, professores,
psicólogos e outros profissionais da
área. Para os participantes, a temática
contribuiu para uma maior
compreensão sobre a proposta de
construção coletiva utilizada na Gestão
Participativa.

Trabalha na Sociedade

SALA VERDE

No mês de maio o Centro de Capacitação Velho Chico - uma lição
de vida, dará início às atividades do Projeto Sala Verde em Propriá, uma
Semear desde 2004.
parceria da Sociedade Semear com o Ministério do Meio Ambiente. A Sala
Verde é um espaço definido, vinculado a uma instituição pública ou
privada, que poderá se dedicar a projetos, ações e programas
educacionais voltados à questão ambiental. A coordenação da Sala Verde
NELCY PINHEIRO
está sob a responsabilidade do geógrafo José Waldson da Costa e prevê
Secretária
as seguintes ações para 2008: lançamento na semana do meio ambiente
Formada em Pedagogia com Especialização com um seminário socioambiental, apresentação do projeto e suas
atividades às instituições da área, formação de coletivos jovens e grupo de
em Supervisão e Orientação Educacional
multiplicadores
Secretária dos Projetos PPJA - Programa
Petrobras Jovens Aprendizes e
Fetilizando Vidas.

Na próxima edição do Informe Semear
conheça outros colaboradores.
Expediente:
Diretor Presidente da Semear - Carlos Roberto Britto Aragão
Assessoria de Comunicação - Nadja Wine (CONRERP - 790)
Jornalista Responsável - Thiago Ismerim (DRT/SE - 1021)
Contatos: 3246-4187 ou comunicacao@sociedadesemear.org.br

11/05 - Robson (Velho Chico)
13/05 - Neifran (Fertilizando Vidas)
18/05 - Jailton (Espaço Cultural)
24/05 - Márcia (Velho Chico)
26/05 - Waldosn (Ambitech)

