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FERTILIZANDO VIDAS APRESENTA BALANÇO DAS 
ATIVIDADES

Na manhã do dia 04 de 
agosto, aconteceu no auditório da 
Sociedade Semear, um café da 
manhã do projeto Fertilizando 
Vidas. O objetivo foi apresentar e 
compartilhar os resultados obtidos 
no 1° ano, da segunda etapa, de 
atividades, bem como apresentar os 
próximos passos do Projeto.

O Fertilizando Vidas atende a 300 crianças e adolescentes dos 
municípios de Laranjeiras, Maruim e Riachuelo, ministrando aulas de 
Futsal e Handebol, associadas às atividades de relações humanas e 
cidadania, além do acompanhamento das crianças e dos adolescentes na 
escola, família e comunidade. Tem o patrocínio da Petrobras, por meio da 
Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe – Fafen-SE, com 
execução da Sociedade Semear e conta com o apoio das prefeituras dos 
municípios beneficiados pela iniciativa.

O Diretor Presidente da 
Semear, Carlos Britto, abriu o evento 
dando as boas vindas aos presentes, a 
falando da importância do projeto 
para o futuro das crianças e 
adolescentes. Em seguida o Gestor 
Social da Fafen-SE, José Carlos 
Bat is ta ,  acrescentou que “o 
Fertilizando Vidas não tem o 
propósito de formar atletas, mas de 
fortalecer a cidadania e o aprendizado e valorizar a escola”. Logo depois, a 
Diretora de Estudos Múltiplos, Danielle Dutra, apresentou um balanço do 
primeiro ano do projeto. Para finalizar, foi apresentado um vídeo com 
fotos dos momentos marcantes das atividades com os jovens e outro com 
depoimento de pais de alunos que são atendidos pelo projeto.

EXPOSIÇÃO “JUNTOS E... SEPARADOS”
A Galeria Jenner Augusto 

(Sociedade Semear) abrigou a 
exposição coletiva “Juntos e... 
Separados”, dos artistas plásticos 
Almério, Ana Denise e Kalvero no 
período de 19 de julho a 05 de agosto.

Em suas obras, Almério 
procura frequentemente retratar o 
Nordeste, sua paisagem, pessoas e 
costumes, traduzindo em formas e 
cores, ou no preto e branco da milenar 
Xilogravura. Tem gosto pela Escola Impressionista e considera Sergipe 
um celeiro de grandes artistas, tanto do passado como no presente. Já Ana 
Denise apresenta trabalhos que falam de tinta, de cor de impulso, onde não 
há localização exata para o fim dessa aventura. Na fase atual enfatiza 
aspectos culturais, como festas populares e atividades lúdicas em espaços 
amplos e variados e inúmeros personagens. Enquanto Kalvero apresenta 
uma temática variada que faz da sua obra um caleidoscópio, com a 
finalidade de expor a capacidade de dizer ao mundo que a Arte não se 
define nem em belo nem feio, apenas é o traço simbólico de cada pessoa, 
delírio de seu universo particular.

PROGRAMA CATA AÇÃO ENTREGA EQUIPAMENTOS E 
INICIA CAPACITAÇÃO NO BAIRRO SANTA MARIA

A Sociedade Semear e o 
núcleo local da Unitrabalho iniciaram 
no dia 16 de julho, a capacitação de 43 
catadores das cooperativas CARE e 
COORES do Bairro Santa Maria. A 
iniciativa é parte do programa CATA 
AÇÃO, coordenado pela Fundación 
AVINA, que visa contribuir para a 
sustentabilidade econômica e a 
cidadania de catadores e suas famílias. 
A capacitação abrange temas como 
relações pessoais, gestão e economia solidária e está sendo realizada aos 
sábados na sede da CARE, até o dia 10 de setembro, contabilizando um 
total de 64 horas.

O objetivo da capacitação é dar apoio e 
fortalecer as cooperativas de catadores de 
Aracaju, promovendo a identificação de novas 
habilidades e lideranças dentro do grupo de 
cooperados, a capacitação técnica para o 
manuseio e conservação dos equipamentos 
utilizados pelas cooperativas e um maior 
envolvimento dos cooperados na gestão 
participativa da cooperativa. Segundo o 
consultor técnico local do projeto, Breno 
Lordello, “a participação dos catadores foi 
bastante positiva, pois os cooperados 
compareceram em número maior do que o 

esperado”.
Ainda no mês de julho, a CARE, Cooperativa dos Agentes 

Autônomos de Reciclagem de Aracaju, foi contemplada com duas 
prensas hidráulicas e dois carrinhos de transporte que ajudarão no 
trabalho de reciclagem de papéis.

As prensas hidráulicas têm a 
capacidade de prensar os papéis 
recolhidos e produzir fardos de 300kg, 
cada uma, para reciclagem. Uma das 
prensas foi colocada em um dos 
Shoppings de Aracaju devido a grande 
produção de papel daquele local, que 
servirá para a reciclagem. Já os dois 
carrinhos vão facilitar o transporte do 
material recolhido nas lojas para as prensas.

Segundo o presidente da CARE, Gilberto das Virgens, esses 
equipamentos são de extrema importância para o trabalho de reciclagem. 
“Agora com essas duas prensas grandes nós temos capacidade de 
aumentar o nosso trabalho e abrigar mais pessoas em nossa Cooperativa, 
tirando elas dos lixões”, disse Gilberto. 

O CATA AÇÃO é fruto de parceria entre o Movimento Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, através do 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). Em 
Aracaju, os executores locais do programa são a Sociedade Semear e a 
Unitrabalho/UFS.
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Aniversariantes
do mês de Agosto

 NOME PROJETO / SETOR

17/08 Maria Augusta Fertilizando Vidas

15/08 Adriano Administração

04/08 Ana Flávia PPJA

14/08 Cita Domingos Diretora de Cultura e Artes

17/08 Jeane Andrade PPNM
21/08 Mesalas Ferreira Escola de Conselhos

29/08 Thiago Ismerim Comunicação

BALCÃO DE DIREITOS PARTICIPA DA CARAVANA WALMART
A Diretora de Estudos 

Múltiplos da Semear, Danielle 
Dutra, esteve em Salvador (BA) no 
dia 20 de julho, para participar da 
Caravana Instituto Walmart. A 
participação foi para apresentar o 
projeto Balcão de Direitos Velho 
Chico, selecionado pelo Instituto 
Walmart como sendo um dos 
projetos que promovem ações e 
estimulam novas iniciativas em prol 
das comunidades, através de ações 
de mobilização comunitária.

O Balcão de Direitos tem 
por objetivo 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 no Território da Cidadania do 
Baixo São Francisco, em Sergipe.

A Caravana segue realizando encontros presenciais em Maceió, 
Porto Alegre, Curitiba, Natal e Recife. Ao final, o Instituto Walmart 
reconhecerá nove iniciativas de mobilização comunitária dentre as 
postadas no blog da Caravana, que receberão um prêmio de R$ 3.000,00 e 
destas, uma ganhará o valor adicional de R$ 5.000,00.

Para realizar a Caravana, o Instituto Walmart conta com dois 
parceiros técnicos: a CASA7 – Memórias e Aprendizagens 
( ) e o FICAS ( ). 

A experiência do Balcão de Direitos está publicada no portal da 

Caravana:

www.casa7.org.br www.ficas.org.br

http://www.caravanainstitutowalmart.org.br/experiencias/dem

ais-localidades/

ESCOLA DE CONSELHOS PARTICIPA DE SEMINÁRIO EM 
NEÓPOLIS

No último dia 29 de Julho, a 
equipe técnica da Escola de Conselhos 
de Sergipe participou do XV 
Seminário e Assembléia Geral do 
FACTUS (Fórum Associativo dos 
Conselheiros Tutelares do Estado de 
Sergipe), realizado na cidade de 
Neópolis (SE), e que teve como tema 
os 21 Anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA.

Na oportunidade a Secretária Executiva da Escola de Conselhos, 
Telma Souza Santana, proferiu palestra com o tema “O Sistema de 
Garantia de Direitos” e posteriormente abordou os trabalhos que estão 
sendo desenvolvidos pela Escola de Conselhos e sobre a necessidade de 
participação dos conselheiros nos cursos de capacitação.

BALCÃO DE DIREITOS VELHO CHICO EM AÇÃO PELO 
BAIXO SÃO FRANCISCO

O Balcão de Direitos Velho 
Chico continua executando as 
palestras, cursos e atendimentos. No 
total, foram já realizadas nove 
palestras seguidas do Curso de 
Atuação em Direitos Humanos, nos 
municípios de Telha, Ilha das Flores, 
Pacatuba, Muribeca, Propriá, São 
Francisco, Canhoba, Malhada dos 
Bois e Santana do São Francisco.

Além disso, a Assistente 
Social do projeto, Cláudia Costa, 
participou do I Workshop de Fundamentos Históricos e Metodológicos de 
Serviço Social, que teve como tema principal “Atuação dos Profissionais 
de Serviço Social no Baixo São Francisco”, realizado no campus de 
Propriá da Universidade Tiradentes, onde na oportunidade divulgou o 
projeto Balcão de Direitos e suas atuações pelo Baixo São Francisco.

A Caravana segue para os municípios de Neópolis, Japoatã, 
Amparo do São Francisco, Brejo Grande e Cedro de São João nos 
próximos meses.

LANÇAMENTOS DE LIVROS NA SEMEAR

No dia 28 de julho, o poeta Adail Vilela lançou seu novo trabalho, 
intitulado “Poemas de Pinho Apolo”. A obra apresenta uma compilação 
de cerca de 80 poemas, guardados desde 2003, quando da sua primeira 
publicação. Adail, que é alagoano de Palmeira dos Índios, é graduado em 
Direito e mora em Sergipe há 29 anos.

Já no dia 04 de agosto, o autor sergipano Paulo Correia Filho fez o 
lançamento do seu livro “Reflexões: Amor, Mulheres e Políticas 
Públicas”. O livro aborda a sociedade brasileira como tema central, nela 
inserida a família, célula fundamental, tratando do reflorescimento dos 
valores morais e religiosos como fontes originárias da igualdade, por 
conseguinte deve prevalecer o SER ao invés do TER.

COMPANHEIRO DE CHE GUEVARA PARTICIPA DO 
PROJETO “UM MERGULHO NO CINEMA” NA SEMEAR

Amigo do revolucionário 
Che Guevara desde os quatro anos de 
idade, o argentino Carlos Calica 
Ferrer esteve na Sociedade Semear, 
no dia 23 de julho, para participar do 
projeto 'Um Mergulho no Cinema 
P o l í t i c o  L a t i n o - A m e r i c a n o ' ,  
promovido pela Prefeitura Municipal 
de Aracaju (PMA), através da 
Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Funcaju) e do Núcleo de 
Produção Digital (NPD) Orlando Vieira. O evento contou com a presença 
de políticos, artistas e pensadores sergipanos que assistiram ao 
documentário 'A última viagem de Ernesto Guevara pela América Latina', 
do também argentino Carlos Pronzato, e participaram de um debate sobre o 
tema.

OFICINA DE DANÇA NA SEMEAR
No dia 02 de agosto, a 

professora Claudia Maia, de Danças de 
Salão, em parceria com a Sociedade 
Semear, deu início à oficina de dança 
para o deleite de todos que desejam 
aprender a arte das danças a dois, 
incluindo ritmos como Samba de 
Gafieira, Forró, Bolero, Salsa, 
Lambada-Zouk, Merengue, Bachata, 
Valsa, Tango e outros estilos. 

“A dança contribui para o 
melhoramento do humor, da condição 
física e mental do indivíduo sem contar 
com as boas amizades que a modalidade nos proporciona”, comenta a 
professora.

As aulas acontecem sempre às terças-feiras, das 20h às 22h, no 
Espaço Multieventos da Sociedade Semear. Venha e participe!
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