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DESFIANDO O ROSÁRIO

EDITORIAL
Cultura é o conjunto de manifestações artísticas,
sociais, lingüísticas e comportamentais de uma
população ou civilização. Portanto, fazem parte da
cultura de um povo as seguintes atividades e
manifestações: música, artes plásticas, teatro,
literatura, rituais religiosos, língua falada e escrita,
mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura,
invenções, pensamentos, formas de organização
social, etc.

Nesta terça-feira, dia 11, entra em
cartaz na Galeria Jenner Augusto a
exposição “Desfiando o Rosário”, que
pretende estabelecer um diálogo entre
os trabalhos de artistas
contemporâneos que atuam em
Sergipe. O nome da exposição surgiu
como conseqüência do processo de
curadoria e remete ao mais importante
artista contemporâneo do Estado, de
renome internacional, Arthur Bispo do
Rosário. A curadoria da exposição é da
professora doutora Lilian França.

Esse é o conceito mais universal de cultura, porém
é muito mais. A cultura diferencia o ser humano dos
animais irracionais. Por intermédio do conhecimento da
arte e da cultura, descobrimos nossa história e em qual
contexto pertencemos. Alimentamos nosso espírito
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criar uma organização para formação de cidadãos, a
área de Cultura e Artes não poderia ser descartada. É
necessário abrir um parêntese para esclarecer que
este braço da Sociedade Semear foi sugerido por
Antônio da Cruz, artista plástico e amigo de longa data
de Cezar.
Desde a fundação, a Sociedade SEMEAR
desenvolve o que se propôs — formar cidadãos — e a
diretoria de Cultura e Artes, juntamente com as demais
diretorias e lideradas pelo presidente Carlinhos Britto
se empenham para que, ao longo do tempo, esse
trabalho continue a ser realizado com seriedade,
respeito, responsabilidade e muito carinho, trazendo
para a cultura sergipana mais dignidade, visibilidade e
maior comunicação com o público. Abro outro
parêntese para deixar claro que o trabalho
desenvolvido, até o momento, não seria possível sem a
disponibilidade da grande maioria dos artistas
sergipanos e voluntários maravilhosos que sempre
estiveram empenhados em fazer da Sociedade
SEMEAR um casa para homens e mulheres de boa
vontade, dispostos a fazerem a diferença nesta nossa
passagem por este planeta.
Cita Domingos
Diretora de Cultura e Artes da Sociedade Semear

Desfiando o
Rosário fica em
cartaz até o dia 11
de setembro.
Confira!!!

Casa Nova Vida Nova
O projeto “CASA NOVA VIDA NOVA” foi eleito
como prioridade nas ações da Secretaria de Estado da
Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social dentro de
suas estratégias de enfrentamento dos bolsões de
pobreza e desfavelização. Executado pela Sociedade
Semear, sob coordenação de equipe de Jorge Oliveira, o
projeto contempla oito comunidades com implantação de
programas e ações sociais, apoiando as famílias em seu
desenvolvimento, criando mecanismos de
sustentabilidade da comunidade e a cidadania mediante
uma rede de projetos sociais integrados das áreas de
assistência social, educação, saúde e geração de renda.
Na segunda etapa do projeto os beneficiários estão
recebendo capacitação em hortas comunitárias,
acabamento perfeito, corte e costura, noções de gestão,
segurança alimentar, participação cidadã e relações
interpessoais.

Suzana Macêdo Sousa
Formação: Pedagoga Licenciatura Plena
Função na Semear: Pedagoga
1- DESDE QUANDO ATUA NA SEMEAR E EM QUAL PROJETO?
Março 2009. Projovem Urbano (Municipal e Estadual).
2 - QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO?
Há algum tempo atrás eu acreditava que o voluntariado era um exercício de caridade motivado por compaixão,
religião ou até mesmo por interesses de promoção pessoal ou de controle social. Hoje eu percebo que o valor do
trabalho voluntário é muito maior, podendo não apenas ajudar a construir uma sociedade mais equilibrada, mas
também encontrar uma alternativa ao modelo individualista de existência.
3 - O QUE FAZ NO SEU LAZER?
Procuro me divertir bastante do lado das pessoas que eu gosto.
4 - QUAIS OS PROJETOS PARA O FUTURO?
Projetos profissionais: concluir a Pós em Psicologia Organizacional e do Trabalho, tentar um mestrado em educação e ser aprovada em
concurso público. Projetos pessoais: 01 casa e 01 carro para chamar de “meus” rsrsrs.
5 - RECEITA PARA SER FELIZ?
Saúde, dinheiro no bolso e Deus no coração.
6 - VIAGEM INESQUECÍVEL?
Brasília.
7 - SUZANA POR SUZANA?
Suzana é uma típica sagitariana, que ama a vida e não tem medo de encará-la de frente, adora confraternizar e viajar, é muito
comunicativa, tem uma família pequena, porém unida e adora estar com seus amigos. Detentora um senso de humor que é só dela. Eu a
considero uma pessoa feliz da vida.

Planejamento Participativo de SE
A Secretaria de
Planejamento do Estado
de Sergipe (SEPLAN), em
parceria com a Sociedade
SEMEAR, realizou no mês
de Julho a primeira etapa
do Planejamento
Participativo de Sergipe,
ciclo 2009-2010, com as
Conferências Municipais.
Foram realizadas 75 conferências, abrangendo
todo o estado de Sergipe, com o objetivo de consolidar a
participação popular e parcerias entre a sociedade,
iniciativa privada e o poder público, além de eleger
delegados territoriais do PP e de alocar recursos para obras
em quatro áreas: Infraestrutura Produtiva; Infraestrutura
Social; Cultura, Desenvolvimento e Inclusão e
Desenvolvimento Urbano e Habitação. Estiveram
envolvidos nesse etapa do projeto a equipe da Seplan, sob
a coordenação da Secretária de Estado do Planejamento,
Lúcia Falcón, a equipe da Semear, com 32 facilitadores e 16
mobilizadores, sob a coordenação de Danielle Dutra
(Diretoria de Estudos Múltiplos) e Waldson Costa (Diretoria
de Meio Ambiente) e Anapaula Domingos (Psicóloga), além
d a e q u i p e d e
logística/eventos,
coordenada pela Hardman
Eventos.
A próxima etapa
do PP são as Conferência
Territoriais que acontecem
ainda este mês de Agosto
em 08 cidades sergipanas.

Confraternização marca encerramento da
primeira etapa do PP
No dia 01 de agosto toda a equipe da Sociedade
Semear (presidência, coordenação, facilitadores,
mobilizadores e equipe de eventos) envolvida no
Planejamento Participativo do Estado reuniu-se em
Itaporanga na chácara Alvorada, de Miguel Britto, para
comemorar o sucesso dos trabalhos. Foi um momento de
diversão, descontração, premiação e agradecimento.
Confira algumas fotos.
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Regularização Fundiária

