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Editorial
O SERGIPANO: JENNER
AUGUSTO
Apesar de ter sido fundada
em dezembro de 2001, a idéia da
criação de uma instituição voltada
para o fortalecimento da cidadania,
já vinha sendo rascunhada na mente
e no coração de Cezar desde os
seus primeiros passos na
Universidade. Defensor do coletivo,
Cezar logo passou a mostrar o seu
rascunho a outros “artistas”, das
mais diversas formações e visões de
mundo. Os encontros do coletivo
com a diversidade geraram uma
importante “obra de arte”, a
Sociedade Semear, um pouco maior
que a imaginação do seu idealizador.
Uma das composições
surgidas a partir desses encontros
foi a nossa Galeria de Arte. Lembrome o processo de discussão e
definição do patrono da Galeria. Na
época, era professor de cultura
sergipana e tinha como tarefa
apresentar aos meus alunos o
importante mais ilustre
desconhecido do Estado de Sergipe.
Durante o processo de
apresentação/discussão das artes
plásticas de Sergipe, fazíamos uma
viagem dentro do universo dos
nossos artistas, dentre eles, Jenner

Augusto.
A vida acadêmica me permitiu
conhecer mais de perto a
extraordinária obra e a vida desde
sergipano, que acreditando no seu
potencial foi dar suas pinceladas em
outro rincão deste país, a cidade de
São Salvador, na Bahia. Percebi,
também, que ainda não existia em
sua terra natal, nenhum espaço
cultural que levasse o nome de um
dos pilares das artes plásticas
sergipana.
Diante da importância de
Jenner, confesso que não foi tarefa
difícil à escolha do seu nome como
patrono da nossa Galeria. Fomos,
então, até a cidade de Salvador,
solicitar e pedir permissão a Jenner,
que muito carinhosamente, junto
com sua Luiza, nos receberam e, nos
autorizou a utilizar o seu nome na
nossa galeria, dando-nos, inclusive,
o privilegio, de inaugurarmos esse
espaço com a exposição dos seus
últimos trabalhos.
O melhor e o mais
gratificante para mim a partir deste
momento foi à concretização de uma
grande amizade com a família de
Jenner, tão bem representada pela
guerreira, também sergipana, Luiza.
Tenho tido o grande privilégio de
conhecer com maior profundidade,
através das palavras apaixonadas
de Luiza, o artista, mais

principalmente o grande homem que
foi Jenner Augusto. Fico
imaginando, Jenner exaltando o seu
Sergipe, junto aos maiores nomes
da cultura brasileira, a exemplo de
Jorge Amado e Vinicius de Moraes.
Jenner é exemplo de que o tamanho
do amor pelo nosso berço não tem
nenhuma relação com o estar
vivendo fisicamente nele, mas sim
estar com ele sempre no coração e,
sem dúvida, Jenner foi mais uma vez
mestre, ao retratar em várias de suas
obras essa paixão por Sergipe.
E por falar em paixão e amor,
Sergipe terá a oportunidade de ver
algumas das mais belas criações
desse grande homem/artista.
Estaremos a partir do dia 29 de
outubro inaugurando a exposição
com obras de Jenner, parte do
acervo da sua Luiza. Como em toda
a trajetória de Jenner, essa
exposição está sendo
carinhosamente acompanhada de
perto pela determinação, coragem,
bravura e, sobretudo, pelo grande
amor de Luiza, que conta com o
esforço dos seus filhos e netos e
permitam a ousadia de colocar
nesse time, a família Semear.
Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente da Sociedade
Semear

JENNER AUGUSTO

Dia Mundial Sem Carro

A partir do dia 29 de outubro, às 19h30,
estará em cartaz na Galeria Jenner Augusto a
exposição JENNER do artista plástico Jenner
Augusto. São 30 belíssimas obras, umas das
últimas pintadas por ele, que ficarão em
exposição até o dia 27 de novembro na Semear.

A Sociedade Semear, em
parceria com a ONG Ciclo Urbano e
a Prefeitura de Aracaju realizaram
no dia 22 de Setembro uma grande
atividade em comemoração ao Dia
Mundial Sem Carro. A atividade teve
a proposta de sensibilizar a
sociedade sobre o uso racional dos
automóveis motorizados e de trazer
a discussão sobre cidades
sustentáveis e qualidade de vida.
Foram fechadas algumas ruas do
Centro da Cidade para a circulação
de automóveis onde foram
realizadas atividades educacionais
e culturais.

Breno Vinicius Rodrigues Fernandes
Função na Semear: Secretário da Diretoria de Meio Ambiente
1- DESDE QUANDO ATUA NA SEMEAR E EM QUAL PROJETO?
Atuo na Semear desde Abril de 2009, e atualmente no projeto "`Preservando Nascente e Municípios"
2 - QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO?
Trabalho voluntário deveria ser um estado de corpo e espírito que todos deveriam ter. Pra ser sincero muitos
problemas de âmbito mundial poderiam ser resolvidos com a simples vivência neste estado de espírito. O
trabalho voluntário é algo que vem de dentro pra fora e te faz feliz... é ter a tranqüilidade de que participou de
um propósito maior, o propósito da responsabilidade com a solidariedade.
3 - O QUE FAZ NO SEU LAZER?
O hobby do momento é ouvir uma boa musica e tocar um violão a beira mar; mas não faz mal a ninguém uma
boa partida de handebol ou futebol de areia com amigos e familiares.
4 - QUAIS OS PROJETOS PARA O FUTURO?
O futuro é algo que muda de visão com resultados de escolhas que fazemos, por mais que projetos sejam feitos e planejados sempre
estão em estado de construção e transformação.
5 - RECEITA PARA SER FELIZ?
1kg de otimismo, 2kg de serenidade, 500g de dedicação, 800g de garra e perseverança, tempere a gosto com transparência e adicione
uma pitada de amor próprio. Mexa tudo isso com um sorriso e leve em fogo brando de responsabilidade.
6 - VIAGEM INESQUECÍVEL?
Para quem não sabe Simão Dias tem uma linda cachoeira, a viagem em si foi muito engraçada e cheia de aventuras. De Aracaju até
Simão Dias leva-se em media 1h30min a 2h00min. No dia que fui do centro de Simão Dias até a cachoeira levei mais de 4h
atravessando piçarra, mata burro, sítios, plantações e um penhasco muito íngreme e de lá tive uma das mais belas visões que já
observei ate hoje. Foi um dia muito especial !!
7 - VINICIUS POR VINICIUS?
COMPANHERISMO, DEDICAÇAO e ATENÇÃO pra mim é o que faz o diferencial. Buscando sempre o crescimento pessoal e espiritual,
aperfeiçoando idéias e construindo o futuro de degrau em degrau sempre com o pensamento de que "para existir paz na terra e aos
homens viventes nela temos que ter respeito e responsabilidade perante Deus e a Natureza regentes estes do coração e da vida".

UNIDOS PARA CRESCER
Dando continuidade às atividades do projeto
“Unidos para Crescer”, nos dias 10 e 11 de outubro no
povoado de Brejão dos Negros (Brejo Grande) com os
cursos de Relações Interpessoais e Noções de Gestão, foi
realizado cursos de capacitação para o
fortalecimento do Associativismo no
Estado. O planejamento prevê a
capacitação de grupos produtivos e
grupos formalizados em associações
em diversas áreas: Noções de Gestão,
Relações Interpessoais, Participação
Cidadã, além dos cursos para o
melhoramento dos produtos
desenvolvidos pela comunidade como
Segurança Alimentar, Acabamento
Perfeito e Hortas Comunitárias.
Além de Brejão dos Negros, as
comunidades de Ladeirinhas (Japoatã), Ilhas das Flores e
Poço dos Bois (Cedro de São João) também estão sendo
contempladas, cujo início das atividades se deu a partir do

dia 19 de outubro.
O projeto Unidos Para Crescer é uma parceria
entre Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e
Desenvolvimento Social – S.E.I.A.D.S e Sociedade
Semear, que tem por objetivo fomentar e fortalecer o
Associativismo e o Cooperativismo em Sergipe.
A parceria com a S.E.I.A.D.S.
proporcionou ainda a criação do “Curso
de Elaboração de Projetos e Gestão de
Convênios”, o que vem a fortelacer ainda
mais as Associações. O curso acontece
nas segundas, quartas e quintas com
cinco turmas: pela manhã (uma turma), a
tarde (duas turmas) e a noite (duas
turmas). O público é constituído por
representantes de associações da
grande Aracaju e está dividido em três
módulos com conteúdos que tratam do
papel do terceiro setor, como organizar a
documentação da associação, quais os tópicos de um
projeto e, por fim, o último módulo que trata da gestão dos
convênios.

Aniversariantes
do meses de Outubro e Novembro
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