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EDITORIAL

I SALÃO SEMEAR DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Gostaria de aproveitar a oportunidade do lançamento
do Catálogo Fotográfico “Do Litoral ao Sertão: Imagens de
Sergipe”, de autoria dos fotógrafos Márcio Dantas, Márcio
Garcez e Lúcio Telles, patrocinado pela VALE em parceria
com a Sociedade Semear, para falar o pouco sobre o nosso
estado de Sergipe.
Esse pequeno grande Estado, já foi conhecimento
como “Sertões do Rio Real”. Recebeu tempos depois o nome
de um dos seus mais importantes rios, o Sergipe, que em tupi
significa “rio ou caminhos dos siris”. Há quem diga o nome
ser originário do grande guerreiro cacique Sirigi ou Serigipy.
Estado que tem o privilégio de ser batizado pelas
águas do São do Francisco, do Japaratuba, do Sergipe, do
Vaza-barris, do Piauí e do rio Real. Sergipe da Mata Atlântica
e da Caatinga. Do calcário, do potássio e do petróleo. Sergipe
de relevo ondulado e suave, que lembra as formas de uma bela
mulher banhando-se nas suas lindas praias. Estado de clima
quente e agradável como seu povo.
Torrão dos índios guerreiros: Baepeba, Japaratuba,
Siriri, Pindaíba, Muribeca, Serigi e Aperipê. Terra dos negros
do Congo/Angola (Angola, Congo e Benguela), da Costa do
Ouro (Mina) e do Golfo de Benin (Gege), de João Mulungu.
Terra dos brancos portugueses, franceses, holandeses. Enfim
Sergipe da mistura de raças e da diversidade.
Berço de Tobias Barreto, Silvio Romero, João
Ribeiro, Hermes Fontes, Santo Souza, Núbia Marques, Maria
Thetis Nunes. Sergipe da literatura de Cordel, dos mitos, das
lendas e dos contos populares. Estado de Horário Hora,
Jordão de Oliveira, Jenner Augusto, dos irmãos Florival e
Álvaro Santos, de Artur Bispo do Rosário e de J. Inácio. Do
cine-teatro Rio Branco, do Atheneu, do Raízes, do Imbuaça.
Terra cantada por Ismar Barreto, Josa, Cataluzes, Irmão.
Sergipe Ecumênico: de Bom Jesus dos Navegantes, de
Santo Antônio, de Divina Pastora, de Nosso Senhor dos
Passos, de Oxalá, de Ogum, de Xangô, dos evangélicos, dos
espíritas. Sergipe do patrimônio arquitetônico cultural:
estadual, nacional e internacional. Terra da mangaba, do caju,
do caranguejo, da buchada, do doce de batata de Propriá. Aqui
se dança o samba de coco, escutam-se os bacamarteiros, pisa
pólvora, dança com São Gonçalo, festeja o reisado, louva
com as taeiras, gira com os parafusos, festeja os santos
juninos.
A grandeza e a importância de Sergipe para o Brasil
não poderia ser melhor retrata pela estrofe deste belo poema
de João Fernandes de Britto:

A abertura do evento aconteceu no dia
06 de outubro no auditório da Sociedade
Semear, com uma mesa redonda sobre arte
contemporânea com a presença de todos os
membros da comissão de seleção: Lilian
França (UFS), Dr. Jorge Coli (Unicamp), Dra.
M i r i a n E s t e l a N o g u e i r a Ta v a r e s
(Universidade do Algarve / Portugal), Profa.
Cristina Tejo (Fundação Joaquim Nabuco /
Pernambuco) e pelo Dr. Wellington Cesário
(UFS).
Na oportunidade foi divulgada, pela Comissão de Seleção e Premiação, a
lista das 20 obras selecionadas para expor na Galeria Jenner Augusto a partir do dia 09
de novembro, às 19 horas. Os 19 artistas participantes foram premiados no valor de R$
1.000,00 e estão concorrendo a outros três Prêmios Aquisição, no valor de R$
15.000,00 cada, um prêmio Especial da Comissão de Seleção e Premiação no valor de
R$ 10.000,00 e mais um Prêmio Escolha do
Público no valor de R$ 3.000,00, concedido
à obra que obtiver o maior número de votos
dos visitantes do salão. A lista dos
premiados só será conhecida no
encerramento da exposição, no dia 20 de
dezembro.
O Salão foi contemplado pelo
Edital de Apoio a Festivais de Fotografias,
Performances e Salões Regionais, na
categoria Artes Visuais-Funarte.

É Sergipe, com efeito,
Do Brasil melhor porção.
- Fica na altura do peito,
No lugar do Coração.

O “Artes Visuais Sergipe” foi contemplado através do
programa Conexão Artes Visuais, realizado pela Fundação
Nacional de Artes e pelo Ministério da Cultura, com o
patrocínio da Petrobras. Ao todo, serão produzidas oito ações
com o objetivo de estimular a criação artística e refletir sobre a
arte contemporânea brasileira, difundindo sua diversidade e
complexidade.

Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente da Sociedade Semear

ARTES VISUAIS SERGIPE: CONEXÕES 2010
De agosto a outubro, a Sociedade
Semear realizou a segunda edição do
projeto “Artes Visuais Sergipe”, com
palestras, lançamento de livro e
exposições.
As atividades tiveram a
participação de artistas de renome local e
nacional que movimentaram o cenário
das artes visuais em Sergipe. A Galeria
Jenner Augusto e seu anexo receberam duas exposições
coletivas, “Junto de Oito” e “Abstratos”. Quatro palestrantes
passaram pelo projeto: Clarissa Diniz (PE), Janaina Melo
(MG), César Romero (BA) e Cauê Alves (SP). Foram lançadas
as publicações “Revista Tatuí” e “Artes Visuais Sergipe –
Conexões 2010”. Por fim, foi realizada uma reunião de
avaliação de todo o projeto.

NOTÍCIAS DO PPJA
MUNDO EM TRABALHO

Os jovens aprendizes da Petrobras passaram pelo no módulo “Mundo do Trabalho”,
última etapa que precede o ingresso dos mesmos no SENAI em cursos de aprendizagem.
Além dos cadernos didáticos, foram planejadas várias palestras visando uma maior
contribuição para a formação profissional destes jovens. Destacamos as valiosas
contribuições do Tenente Coronel Luis Fernando Almeida com o tema segurança pública;
do advogado Thenisson Dórea sobre direitos trabalhistas; de representantes da Central
Única dos Trabalhadores e Edmilson Araujo, um dos fundadores da CUT em Sergipe e sócio
fundador da Sociedade SEMEAR que falaram aos jovens
sobre a importância da organização sindical para garantia
de direitos dos trabalhadores.
Para o encerramento do ciclo de palestras de outubro
contamos com a contribuição dos jovens aprendizes da
primeira edição do Programa Petrobras Jovem Aprendiz PPJA que relataram para os jovens da edição atual o
momento que estão vivenciando em relação a trabalho e
estudos e no que o PPJA contribuiu para seus progressos.

SEMINÁRIO SOBRE PROFISSÕES E CARREIRAS

Nos dias 13 e 14 de outubro a coordenação do PPJA realizou seminário sobre
profissionais e carreiras, como o objetivo de incentivar a formação acadêmica dos jovens
aprendizes. O seminário foi dividido nos eixos: ciências da educação; ciências biológicas e da
saúde; ciências humanas; ciências exatas; ciências agrárias. Para apresentação dos eixos
foram convidados professores universitários e especialistas nas diversas áreas.

FESTIVAL DE JOGOS RECREATIVOS
No dia 15 de outubro foi realizado o I Festival de Jogos
Recreativos do PPJA, que teve por objetivo incentivar a
integração entre as 05 turmas de aprendizagem que a partir de
22 de novembro terá uma nova organização de acordo com os
cursos de aprendizagens que serão ofertados pelo SENAI. O
evento aconteceu no Clube do Trabalhador – SESI.

I ENCONTRO CULTURAL

No dia 21 de outubro acontece o I Encontro Cultural do PPJA, no Espaço Multieventos da Semear, com o objetivo
incentivar a integração e a socialização dos resultados das pesquisas feitas pelos jovens sobre identidades e expressões
culturais.
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Administração
PPJA
Fertilizando Vidas

Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

NOME

09/11
14/11
22/11
30/11

Nadja Wine
Assessora de Comunicação
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