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Lançamento de livro

Na noite do dia 18 de janeiro, na Galeria 
Jenner Augusto, o fotógrafo documentarista 
sergipano, José Caldas, lançou dois livros: 
“Retratos do Brasil Profundo” e “Minas: 
estado de espírito”. O primeiro reúne em um 
livro fotográfico sua experiência de anos 
viajando pelos remotos confins do Brasil: são 
mais de 80 retratos que valorizam a riqueza 

cultural e as expressões fora dos centros urbanos. O segundo é uma 
incursão ao imaginário mineiro, por Caldas e também por cinco escritores 
mineiros contemporâneos, que produziram textos inéditos, mostrando a 
força atual da literatura mineira. Os dois livros são publicados pela Editora 
Olhares e contam com o patrocínio do Banco Daycoval, através da Lei 
Rouanet de Incentivo à Cultura.

Semear no Seminário Estadual de Conselhos Tutelares
No dia 16 de dezembro a Diretora de Estudos Múltiplos, Danielle 

Dutra, e a colaboradora Telma Souza Santana apresentaram o projeto "Escola 
de Conselhos" no XII Seminário Estadual de Conselheiros Tutelares de 
Sergipe, na cidade de Tobias Barreto (SE). O evento teve como tema geral “O 
S I S T E M A  D E  G A R A N T I A  D E  D I R E I T O S ” .  

A Escola de Conselhos tem como objetivo capacitar os conselheiros 
tutelares e de direitos do Estado de Sergipe para atuarem no Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Semear participa de evento em Brasília
A convite da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República – SEDH - e da Escola de Conselhos do Mato Grosso do Sul, a 
Diretora de Estudos Múltiplos da Sociedade Semear, Danielle Dutra, 
participou em dezembro do Observatório de Boas Práticas e Projetos 
Inovadores em Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília e do II 
Encontro Nacional dos Núcleos de Formação de Conselheiros Tutelares e 
de Direitos –Escola de Conselhos. 

O evento contou com a avaliação da gestão da SEDH do governo 
Lula, por meio da fala do Ministro Paulo Vanucchie da Secretária Nacional de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carmem Silveira de 
Oliveira; apresentação das Boas Práticas e Projetos na área dos direitos da 
criança e do adolescente e apresentação dos resultados das Escolas de 
Conselhos apoiadas pela secretaria.

Vencedores do I Salão de Arte Contemporânea 
 Região Nordeste

PRÊMIO AQUISIÇÃO (R$ 15.000,00)
 Fábio Magalhães (BA) - “Segundos que antecedem o choro” – Pintura

 Alessandro Assunção (PB) - “Culturas urbanas e integração social” 
(conjunto) – Fotografia

 Alexandre Souza (SE) - “Rex”, “Carro de bois” e “Mar Vermelho” 
(conjunto) – Escultura

PRÊMIO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
(R$ 10.000,00)

 Célia Pattacini (PE) - “Alice” – Instalação

PRÊMIO ESCOLHA DO PÚBLICO (R$ 3.000,00)
 Fábio Magalhães (BA) - “Segundos que antecedem o choro” – Pintura

Todos os 18 artistas selecionados para expor no I Salão foram premiados 
com R$ 1.000,00.

Diretor de meio ambiente da Semear apresenta 
programa na Aperipê FM

O Diretor de Meio Ambiente da Sociedade Semear, 
Waldson Costa, apresenta o quadro “ É de Nossa Natureza”, 
no programa Mural, todas as terças-feiras das 12h às 13h na 
Aperipê FM (104.9), discutindo sobre temas relacionados ao 
Meio Ambiente e Sociedade. Se você tem sugestões sobre 
assuntos a serem abordados no programa envie um e-mail 
para waldson@sociedadesemear.org.br .

Reunião do Grupo Gestor da Escola de Conselhos

No último dia 25 de janeiro, o grupo 
gestor da Escola de Conselhos de Sergipe 
teve sua primeira reunião ordinária do 
corrente ano. O grupo compartilhou 
informações sobre o projeto, articulou as 
atividades para a elaboração do diagnóstico 
sobre a situação atual dos Conselhos 
Tutelares e de Direitos da Criança e do 
Adolescente e organizou o lançamento do 
projeto em Sergipe. 

O grupo gestor atualmente é formado pelo Conselho Estadual de 
Direitos da Criança e Adolescente de Sergipe (CEDCA-SE); Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracaju (CMDCA); 
Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fórum-
DCA; Fórum Associativo dos Conselheiros Tutelares de Sergipe (FACTUS); 
Universidade Federal de Sergipe (UFS); Secretaria de Estado da Inclusão, 
Desenvolvimento e Assistência Social de Sergipe (SEIDES); Ministério 
Público Estadual, através do Núcleo de Apoio à Infância e Adolescência 
(NAIA) e da Escola Superior do Ministério Público (ESMP/SE).

Encontro com Iran Barbosa
No dia 25 de janeiro, atendendo a uma 

solicitação da Sociedade Semear, o deputado 
federal e futuro secretário de Direitos Humanos de 
Sergipe, Iran Barbosa esteve na Instituição para 
uma reunião. Dentre os assuntos discutidos com o 
Diretor-Presidente, Carlinhos Britto, e a Diretora 
de Estudos Múltiplos, Danielle Dutra, estavam a 
possível parceria da secretaria com os projetos 
financiados pelo Governo Federal: o Balcão de Direitos Velho Chico e a Escola de 
Conselhos de Sergipe. Iran Barbosa se mostrou totalmente aberto a envolver a 
Secretaria nos projetos, bem como a articular ações para construção de novas 
propostas para o Estado em parceria com a sociedade civil organizada. 

Semear acompanha cerimônia de transmissão de cargo na SEIDES

O Diretor Presidente da Sociedade Semear, Carlos Roberto Britto 
Aragão, e a diretora de Estudos Múltiplos, Danielle Dutra, acompanharam a 
cerimônia de transmissão de cargo da ex-Secretária de Estado da Inclusão, 
Assistência e do Desenvolvimento Social (SEIDES), Maria Luci Silva, à primeira-
dama de Sergipe, Eliane Aquino, na manhã do dia 11 de janeiro de 2011, no 
auditório da SEIDES. O ato contou com a presença dos servidores da secretaria, 
secretários, parlamentares, representantes dos movimentos sociais, prefeitos e 
secretários municipais de assistência social. A SEIDES tem sido uma grande 
parceira em projetos já executados pela Sociedade Semear a exemplo do “Projeto 
Social Casa Nova Vida Nova”, “Unidos para Crescer” e “Tá Na Medida”, bem 
como acompanhando ações e atividades desenvolvidas pela ONG.



Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

Nadja Wine
Assessora de Comunicação

(CORERP-790)

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável

(DRT/SE 1021)

 NOME PROJETO / SETOR
  

22/03 Mauro Administrativo

21/03 Elaine (Lanlan) PPJA

20/03 Messias Administrativo

09/03 Carlinhos Presidência

05/03 Patricia Fertilizando Vidas

 NOME PROJETO / SETOR
  

Aniversariantes
dos meses de Fevereiro e Março

12/02 Marluce Britto Administração

26/02 Vanessa Chagas PPJA

17/02 Ângela Regina Administrativo

Gustavo Costa
Estagiário

25/03 Ângela PPJA

11/03 Elvani Fertilizando Vidas

28/03 Monteiro PPJA

29/03 Andrea Balcão de Direitos

08/02 Cezar Britto Administração

CONQUISTAS

Maria Ivanilde Meneses de Oliveira
Aprovada na seleção do Mestrado em Educação 
na Universidade Federal de Sergipe

Bruno Villaça Gonçalves
Aprovado na seleção do Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente
 na Universidade Federal de Sergipe

Lucivânia Ferreira de Farias
Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe

INGRID  SANTOS CRUZ
A jovem participante da primeira edição do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (2006-2008), concluiu em 2010 sua 

formação acadêmica em Geografia Licenciatura pela Universidade Tiradentes. Em sua mensagem de agradecimento, a 
jovem relatou sobre a  oportunidade de participar e a contribuição  do PPJA para sua formação.

Cantinho da Prevenção

Desde julho de 2010 a Semear conta 
com um espaço de interação e promoção de 
saúde para os seus funcionários e 
colaboradores e os participantes do Programa 
Petrobras Jovem Aprendiz. Trata-se do 
Cantinho da Prevenção. O objetivo do 
espaço é incentivar a promoção da saúde, 
buscando para isso práticas saudáveis de 
cuidado com o corpo. Esta ação faz parte de 
uma parceria entre a Semear e o Programa 
Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) do 
Governo Federal, com ações executadas pelo 
Governo do Estado de Sergipe. 

Ao inaugurar o “Cantinho”, procurou-se sensibilizar os envolvidos 
sobre a importância do cuidado com a saúde e prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada e precoce. Desta forma, a 
Semear convida a todos para visitar, ler e buscar mais informações e quem 
sabe até, propor “Cantinhos” em outros espaços, a exemplo da Escola. 

Qualquer informação sobre essa ação pode ser buscada com os 
educadores sociais Paloma de Jesus Santos, Elaine Silva Santos, Jocélia 
Viana e Jorge Monteiro na nossa sede ou pelo e-mail:  
sociedadesemear@infonet.com.br.

Lançamento do Projeto Balcão de Direitos Velho Chico

A Sociedade Semear convida para o lançamento do Projeto Balcão de Direitos 
Velho Chico, que acontecerá no dia 15 de fevereiro, às 08h da manhã, no Centro de 
Capacitação Comunitária do Baixo São Francisco (antiga Escola Técnica) sito à 
Av. José Conrado de Araújo, 330, Centro, em Propriá (SE). O projeto tem o 
objetivo de implantar assistência jurídica gratuita, com foco na violência familiar, 
aliada ao fornecimento de documentação civil básica, orientações e capacitações 
para promover a cidadania e a defesa dos direitos humanos nos 14 municípios do 
Baixo São Francisco do Território da Cidadania do Baixo São Francisco, Sergipe.
O Projeto Balcão de Direitos Velho Chico, com sede em Propriá, ocorrerá de 
janeiro a dezembro de 2011, com financiamento da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República.

Diretor de Meio Ambiente da Semear participa de 
Conferência em escola de Nossa Senhora do Socorro

O Diretor de Meio Ambiente da 
Sociedade Semear, Waldson Costa, participou 
da I Conferência de Meio Ambiente, 
realizada na Escola Estadual Poeta José 
Sampaio, localizada no Conjunto Parque dos 
Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, no dia 
26 de janeiro, a convite dos professores da 
instituição.

O evento teve como tema principal “O 
papel do cidadão na preservação ambiental”, com o objetivo de despertar um 
novo olhar sobre como a escola poderá contribuir para a formação de uma 
comunidade consciente e crítica da sua realidade socioambiental.

A palestra proferida pelo Diretor de Meio Ambiente, para professores, 
alunos e outros funcionários da escola, buscou a reflexão sobre a necessidade das 
ações locais para a transformação da realidade ambiental dentro do contexto da 
coletividade e da organização comunitária, tendo a escola como articuladora 
desse movimento. A participação e os questionamentos dos alunos e professores 
sobre os assuntos abordados mostraram o envolvimento e a vontade da escola em 
trabalhar temas ambientais em todas as suas disciplinas durante todo o ano letivo.

“Momentos como esse mostram que as atividades de Educação 
Ambiental organizadas pelas escolas devem se tornar cada vez mais constante, 
pois essas ações devem ser encaradas como um momento inicial para uma 
melhoria ambiental em um escala mais ampla”, ressaltou Waldson Costa.

Lançamento do Projeto Escola de Conselhos de Sergipe

No dia 18 de fevereiro, no auditório da Sociedade Semear, a partir 
das 08h30min, acontece o lançamento do projeto Escola de Conselhos de 
Sergipe – Implantação do Núcleo de Formação Continuada de 
Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Conselheiros 
Tutelares do Estado de Sergipe, financiado pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, com a finalidade de criar o Núcleo de 
Formação Continuada de Conselheiros dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e de Conselheiros Tutelares no Estado de Sergipe. A Sociedade 
Semear executará o projeto no período de janeiro de 2011 a julho de 2012.
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