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CATA AÇÃO

Lançado na Sociedade Semear o projeto 
CATA AÇÃO, com o objetivo de efetuar um 
diagnóstico social e desenvolver ações em favor do 
fortalecimento empreendedor dos catadores de 
resíduos sólidos do bairro Santa Maria.

De acordo com a representante da Fundação 
Avina, Lucenir Gomes, o programa, também 

executado nas cidades de Belém (PA), Salvador (BA), Brasília (DF) e 
Recife (PE), busca fortalecer a atividade dos catadores, tantos os 
associados à Care como os autonônomos e desenvolver mecanismos de 
integração na cadeia produtiva.

O programa é fruto de parceria entre o Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, através Fundo Multilateral de 
Investimentos (BID/FUMIN), o Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS), a Fundación Avina, a Coca-Cola Brasil e a 
Organização Intereclesiástica de Cooperação para o Desenvolvimento 
(ICCO). No estado de Sergipe a execução do programa ficará a cargo da 
Unitrabalho (UFS) e Sociedade Semear.

PACTO DE RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
A Sociedade Semear e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos, através da Superintendência de Biodiversidade e 
Floresta, promoveram reunião de Apresentação do Pacto de 
Restauração da Mata Atlântica, que tem como missão articular 
instituições públicas e privadas, governos, empresas e proprietários 
rurais, com o objetivo de integrar seus esforços e recursos para a geração 
de resultados em conservação da biodiversidade, geração de trabalho e 
renda na cadeia produtiva da restauração, manutenção, valoração e 
pagamento de serviços ambientais e adequação legal das atividades 
agropecuárias nos 17 estados do bioma.

A meta do Pacto é a restauração florestal de 15 milhões de 
hectares até o ano de 2050, distribuídos em planos anuais aprovados 
por seu Conselho de Coordenação.

SHOW DE TALENTOS

No dia 31 de julho os Jovens Aprendizes da Petrobras apresentaram um “Show de 
Talentos”. O evento ocorreu durante o horário que os jovens participam das atividades 
previstas no Programa Petrobras Jovem Aprendiz – PPJA em Sergipe e teve como 
objetivo integrar as turmas de aprendizagem.  Toda a programação foi organizada pelos 
jovens e apoiada pelos educadores responsáveis por cada turma. De forma lúdica eles 
apresentaram temas relacionados à sexualidade, gravidez indesejada, problemas 
relacionados ao uso indevido de drogas entre outras temáticas que foram discutidas 
através das atividades previstas no Programa. Foi momento também de demonstrar outras habilidades e 

eles assim o fizeram a exemplo de apresentações com sons instrumentais, “voz e violão”, 
danças, entre outros.

Na ocasião os jovens demonstraram o carinho pelos 
educadores e mais uma vez agradeceram à Petrobras pela 
oportunidade que tiveram de fazer parte do Programa. Os 
jovens foram saudados pela representante do comitê gestor 
local do PPJA em Sergipe, Lucinda Melo, que os parabenizou 
pelas apresentações e pelo comprometimento que vêem 
demonstrando com o Programa.  

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade social está voltada ao bem estar 
da sociedade, é um direito dos brasileiros. Direito porque a 
sociedade precisa que o ambiente em que vive esteja apto 
para todos, em termos de educação, saúde e segurança.

É um dever de todos nós colocar em prática todas as 
responsabilidades, mas isso nem sempre acontece. Muita 
coisa não é realizada graças a um mau governante, uma 
empresa que não cumpre com seus deveres. É quando há a 
falta de compromisso com a sociedade.

Mas estamos cientes que podemos mudar esse 
quadro, pois somos responsáveis por aquilo que não fazemos 
também. O que deveria ser feito é a cobrança: com os 
políticos, exigir que algo seja feito para a sociedade, por isso 
que existe a política pública. Cabe a nós acordarmos e 
exigirmos daquele que deve para que assim sejam pagas a 
sociedade o que ela tem direito.

No mesmo caso as empresas, se sabermos que ela tem 
algo a fazer pela sociedade e não faz e é um dever delas 
assumirem esse compromisso. 

Se temos o conhecimento de todas essas 
informações, significa que somos responsáveis por algo, 
então o melhor a fazer é colocar em prática tudo que 
sabemos.

O texto produzido pela jovem Tassia Lins no encontro em 
que o tema foi “Responsabilidade Social”, atividade 
coordenada pela educadora Andrea  Karine de Goes .



 NOME PROJETO / SETOR

 

Aniversariantes
dos meses de Agosto e Setembro

29/08 Thiago

16/09 Maria Brígida

29/09 Maria de Lourdes

Comunicação

Regularização Fundiária

Estudos Múltiplos

 

 

14/08 Cita

15/08 Adriano

Cultura e Artes

Administração

  

 
  

04/08 Ana Flária Regularização Fundiária

ARTES VISUAIS SERGIPE: CONEXÕES 2010

No próximo dia 27 de agosto tem inicio a Segunda edição do projeto 
Artes Visuais Sergipe: Conexões 2010, com a abertura da exposição “Junto de 
Oito”, lançamento da “Revista Tatuí” e palestra “Arte, Campo da Arte e 
Contexto Social”, a partir das 19 horas no Espaço Cultural Semear, na Sociedade 
Semear.

O “Arte Visuais Sergipe: Conexões 2010”, contemplado através do 
programa Conexão Artes Visuais, realizado pela Fundação Nacional de Artes e 
pelo Ministério da Cultura, com o patrocínio da Petrobras, foi concebido a partir 
dos resultados positivos que ocorreram na primeira edição do programa, em 
2008. Surgiu a necessidade de dar continuidade ao fluxo de informações relativas 
à arte contemporânea e estimular o diálogo entre a realidade sergipana e os panoramas artísticos de outros estados

E a programação segue nos meses de setembro e outubro. Confira abaixo:
SETEMBRO:
*Palestra : Educação e Mediação da Arte Contemporânea - Janaina Melo (BH)
Dias 10 e 11/09

*Palestra : O artista como trabalhador: Mercado e Profissionalismo nas Artes Plásticas - César Romero (BA)
Dias 24 e 25/09

OUTUBRO: 
*Palestra : Reflexões sobre práticas de curadoria - Cauê Alves (SP)
Dias 01 e 02/10

*Lançamento do livro Artes Visuais Sergipe – Conexões 2010 - Antônio da Cruz / Clarissa Diniz / Cauê Alves / César Romero / Ivan 
Masafret / Janaína Melo / Leo Mittaraquis
Dia 05/10

*Abertura da exposição “Abstratos” - Frans Krajcberg / Manuel Cargaleiro / 
 entre outros. Curadoria Zeca Fernandes.

Dia 05/10

Por fim, no dia 07 de outubro, todos os participantes serão convidados para uma reunião de avaliação com o intuito de fomentar e 
potencializar o discurso iniciado nas palestras e demais eventos do projeto. 

Todas as atividades serão realizadas no Espaço Cultural Semear, sem nenhum custo para os participantes inscritos. As inscrições 
podem ser feitas na sede Sociedade Semear, na Rua Vila Cristina, 148, ou através do e-mail 

Antônio Bandeira /Arthur Luiz Piza / Fátima Tosca / 
Guel Silveira / Jenner Augusto

culturaeartes@sociedadesemear.org.br .

I SALÃO SEMEAR DE ARTE CONTEMPORÂNEA

O I SALÃO SEMEAR DE ARTE CONTEMPORÂNEA – REGIÃO 
NORDESTE, projeto contemplado pelo Edital de Apoio a Festivais de Fotografias, 
Performances e Salões Regionais, na categoria Artes Visuais-Funarte, tem como 
objetivo de dar visibilidade à arte contemporânea, atraindo artistas de todo o Nordeste, 
expondo suas obras e inserindo Sergipe no cenário da Arte Contemporânea.

O Salão será aberto ao público a partir do dia 09 de novembro na Galeria Jenner 
Augusto – Espaço Cultural Semear. Antes da abertura oficial do I Salão, haverá, no dia 
06 de outubro, uma mesa redonda com todos os participantes da Comissão de Seleção e 
Premiação, aberta ao público em geral, com o objetivo de contribuir com a formação 
dos professores de artes das escolas públicas e privadas do Estado.

As inscrições para I SALÃO SEMEAR DE ARTE CONTEMPORÂNEA estarão 
abertas até 20 de setembro. Serão selecionadas 20 obras, através de um júri formado por  05 (cinco) especialistas com comprovada 
competência , que serão premiadas com o valor de R$ 1.000,00 cada. Haverá ainda três Prêmios Aquisição no valor de R$ 15.000,00 cada, 
um Prêmio Especial do Júri no valor de R$ 10.000,00 e um Prêmio Escolha do Público no valor de R$ 3.000,00.

Todo o regulamento do I Salão está disponível em folders e nos sites  e 
 ou na sede da Sociedade Semear, na Rua Vila Cristina 148, bairro São José, em Aracaju. 

Outras informações através do e-mail 

www.sociedadesemear.org.br
www.galeriajenneraugusto.com

culturaeartes@sociedadesemear.org.br .

NOVAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO DA 
SOCIEDADE SEMEAR

 Blog e Twitter da Galeria Jenner Augusto      

          
            Twitter da Semear: 

www.galeriajenneraugusto.com
          @galeriajenner

@SociedadeSemear
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