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“Não b as ta o d e s e jo , a p re se n ç a d e u m h o m e m b e m in te nc io n ad o o u m e sm o
u m a g ran d e id é ia p ara q u e u m p ro j e to s e to rne ve n c e d o r. É p re c iso m ais, é
n e c e s s ário q u e to d o s p artic ip e m d o s m e s m o s s o n h o s e d as m e sm as id é ias ,
ain d a q u e c o m d e d ic aç ão d ife re n c iad a.”
- Cezar Britto, sócio idealizador

É baseado nesta frase que a Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - SEMEAR,
vem caminhando desde o dia 08 de dezembro de 2001, realizando projetos nos estados de
Sergipe, Bahia e Alagoas e se tornando referência no Nordeste brasileiro.

FERTILIZANDO VIDAS REALIZA ATIVIDADES COM
SEUS ALUNOS
Entre os dias 20 de
outubro e 01 novembro, foi
realizado o Festival de Jogos do
programa Fertilizando Vidas,
que contou, também, com a
participação das crianças e
jovens do Projeto 2º Tempo de
Riachuelo, das crianças e jovens
da Escola Estadual Cônego
Filadelfo de Laranjeiras e das
crianças e jovens do projeto
Novo Horizonte de Maruim. Os resultados obtidos foram positivos, tanto
na integração como na prática esportiva, através da qual todos tiveram a
oportunidade de mostrar suas habilidades, potencialidades e o prazer de
estar interagindo e trocando experiências com outras crianças e
adolescentes.
Já nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de novembro, seguindo o
cronograma do Programa, aconteceu a reunião de pais nos três
municípios de atuação do Fertilizando (Laranjeiras, Maruim e Rachuelo),
com o objetivo de apresentar e compartilhar os resultados obtidos em
um ano e meio de atividades, além de estreitar os laços da equipe de
trabalho com a família e a escola.
Por fim, até o dia 02 de dezembro, as crianças e jovens do
Fertilizando Vidas participaram de visitas monitoradas ao Oceanário de
Aracaju, com o objetivo de contribuir para a compreensão das questões
ambientais e sensibilização quanto à preservação.

SEMEAR PARTICIPA DE I MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL
No dia 10 de Novembro de 2011, no auditório da CODISE, a
Sociedade Semear participou da I Mostra de Cinema Ambiental
promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos (Semarh), que teve como objetivo promover a sensibilização dos
participantes acerca das questões ambientais por meio de exibição de
filmes, curtas e vídeos com temáticas ambientais.
O técnico ambiental da Sociedade Semear Thiago Roberto
Soares Vieira, exibiu um curta criado pela equipe do Programa
Preservando Nascentes e Municípios (PPNM), no curso com os jovens no
povoado Cajueiro, em Areia Branca-SE.
A programação, que foi destinada a alunos e professores de
escolas públicas e particulares do Estado, proporcionou um dia de acesso
a informação e reflexão a cerca das questões ambientais.

ENCERRADO PROJETO SÁBADO SOLIDÁRIO
No mês de outubro foram encerradas as atividades do projeto
“Sábado Solidário”, executado pela Sociedade Semear, que teve o
objetivo de melhorar o rendimento escolar em Língua Portuguesa e
Matemática, aliado ao fortalecimento da identidade sócio-cultural,
cidadania e das relações interpessoais de cerca de 120 alunos, da 5ª a 9ª
séries, com baixo rendimento escolar, do Colégio Estadual José Alves do
Nascimento, no bairro Coqueiral, em Aracaju.
No encerramento houve a apresentação de vídeo e de todos os
trabalhos desenvolvidos pelos alunos no período do projeto, além de
homenagem aos educadores.
“Com este projeto, mais uma vez atingimos a missão da
Sociedade Semear que é a de valorização da cidadania e igualdade social.
Temos a certeza de estar no caminho certo na valorização do ser humano
como ator de transformação da sua própria realidade, assumindo um
papel importante neste processo”, comentam os educadores do Sábado
Solidário.
O Sábado Solidário foi financiado pelo Programa dasNações
Unidas de Desenvolvimento - PNUD e pela Caixa Econômica Federal dentro
do Programa CAIXA ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio).

SOCIEDADE SEMEAR SEDIA ENCONTRO DE
CONSELHEIROS TUTELARES
A Sociedade Semear
sediou o XVI Encontro Estadual
de Conselheiros Tutelares de
Sergipe e o I Seminário Estadual
da Escola de Conselhos de
Sergipe, realizados entre os dias
16 e 18 de dezembro. Com o
tema “Aprender, conhecer para
aplicar”, o evento é uma parceria
entre o Fórum Associativo de
Conselheiros Tutelares de
Sergipe (FACTUS) e a Escola de Conselhos de Sergipe, com o objetivo de
proporcionar aos participantes palestras, debates, apresentações
culturais e atividades esportivas.
O dia da abertura contou com a presença da Conselheira Tutelar
do 2º Distrito de Aracaju, Cícera Maria de Castro do Egito, que falou da
importância do Conselheiro Tutelar. O segundo painel apresentou os
trabalhos desenvolvidos pela Escola de Conselhos de Sergipe, projeto
executado pela Sociedade Semear, através do convênio com a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República.

Aniversariantes dos meses
de Novembro e Dezembro
PROJETO / SETOR

NOME
01/11
09/11
14/11
16/11
22/11
22/11
29/11
30/11
02/12

Ruan
Américo
Lívia

Alessandra
Dani Dutra
Gustavo

Adriele
Ivan
Ivanilde

Balcão de Direitos
Fertilizando Vidas
Administrativo
Balcão de Direitos
Diretora de Estudos Múltiplos
Adote um Manancial
Recepção
Cultura e Artes
PPJA

Carlos Roberto Britto Aragão

Diretor Presidente

NOME
08/12
09/12
10/12
10/12
12/12
13/12
16/12
24/12
30/12
30/12

Bruno
Suzana
Milena
Paulinho

Breno Vinícius
Mara Luiza
Adilson

Márcia
Breno Lordello
Sandro

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

PROJETO / SETOR
PPNM
Sábado Solidário
PPJA
Administrativo
Meio Ambiente
Adote um Manancial
Administrativo
Balcão de Direitos
Cata Ação
PPJA

Gustavo Costa
Estagiário

SEMEAR COMEMORA 10 ANOS COM EXPOSIÇÃO
DE JENNER AUGUSTO E LANÇAMENTO DE LIVRO
Neste mês a Sociedade Semear
comemora 10 anos de atividades e para
celebrar a data em grande estilo, será
inaugurada a exposição “JENNER AUGUSTO”,
no dia 15 de dezembro, a partir das 19h30min,
na galeria que leva o seu nome, na Sociedade
Semear, com cerca de 30 obras do consagrado
artista sergipano, tendo como curadores
Mário Britto e Zeca Fernandes.
Durante o evento, será lançado o livro
“Jenner Augusto: vida e obra”, organizado por
Mário Britto e Zeca Fernandes. A publicação
conta com textos escritos pelos organizadores
e personalidades
d e refe rê n c i a
local e nacional,
a exemplo do
Governador
Marcelo Deda e
d o S ó c i o
Idealizador da
Sociedade
Semear, Cezar
Brito. O livro é
ilustrado com

obras de
J e n n e r
Augusto,
fotografadas
pelo seu
filho Guto
Silveira.
Essas
atividades
estão sendo
coordenadas
pela Diretoria
de Cultura e
Arte da
Sociedade
Semear, que tem a frente, Cita Domingos. Para o
Diretor Presidente Carlos Britto Aragão, “a
realização desses eventos mostram, na prática, a
filosofia da Semear, evidenciando o trabalho
participativo, onde cada um faz sua parte com o
outro. O aniversário da Semear é uma
celebração da vida compartilhada”.
“Jenner Augusto” fica em cartaz de 15
de dezembro a 15 de janeiro de 2012, com
visitação de segunda a sexta das 09 às 19 horas.

QUEM FOI JENNER AUGUSTO?
Jenner Augusto da Silveira (1924 2003) foi um pintor, cartazista, ilustrador,
desenhista e gravador Sergipano. Residiu em
diversas cidades de Sergipe. Em Lagarto
realizou cartazes para o cinema local. Por volta
de 1940, realiza um estudo sobre a pintura de
Horário Hora, em Laranjeiras. Volta então a
morar em Aracaju no ano de 1944, quando
passa a se dedicar à pintura e a trabalhar no
comércio. Em 1949, realiza gratuitamente
painéis, em estilo modernista, para a
decoração do Bar Cacique.
Em 1949, muda-se para Salvador, e
trabalha como assistente no ateliê de Mário
Cravo Júnior. Nessa época, participa com Lygia
Sampaio e Rubem Valentim da polêmica
mostra Novos Artistas Baianos, realizada no
Instituto Histórico e Geográfico da Bahia.
Desenvolve na
cidade alguns
t ra b a l h o s
plásticos sob
encomenda,
destacando-se o
afresco Evolução
do Homem, para
o
C e n t r o
Educacional
Carneiro Ribeiro,
realizado entre
1953 e 1954.

Viaja ao Rio de Janeiro para expor
individualmente e conhece Cândido Portinari
e José Pancetti, que o recomendam à crítica e
aos colecionadores. Conhece ainda James e
Jorge Amado. Na década
de 1960, pinta
constantemente o bairro
de Alagados e paisagens
de Salvador. Em 1966,
recebe convite para
i n a u g u ra r a m o s t ra
Baianos na Filadélfia. No
ano seguinte, viaja por
França, Itália, Holanda,
Inglaterra e Bélgica, onde
conhece Paul Delvaux.

A Exposição conta com o patrocínio
da Boa Luz, Catabas Empreendimentos
Imobiliários, Celi Decorações, Cezar Britto &
Advogados Associados, Energisa, Fasouto
Distribuidor, Grupo Maratá, Grupo Multiserv,
Miguel Britto Advogados Associados,
Petrobras, Rio Marine, Secretaria do Estado da
Cultura - Governo de Sergipe, Spaço Sob
Medida, TV Atalaia, Zeca Fernandes –
Escritório de Artes.
Nas viagens, faz
a n o ta çõ e s , e st u d o s e
desenhos, editando-os em
um álbum, publicado em
1970. Ilustra o livro de Jorge
Amado Tenda dos Milagres,
publicado em 1969.
Há pelo menos três
livros sobre sua obra:
Jenner: A Arte Moderna da
Bahia, de Roberto Pontual,
editado pela Editora
Civilização Brasileira, Os
Alagados de Jenner, um
álbum com cinco serigrafias
e texto de Adonias Filho,
editado pela Ranulpho
Editora de Arte, e um livro-álbum
denominado Jenner, com reproduções de sua
obra, em cores e preto-e-branco, desde os
primeiros trabalhos, publicado pela Imprensa
Oficial da Bahia.

“RUÍDOS”, DE ELIAS SANTOS, TRANSITA SOBRE O ATO DE IR E VIR

Aconteceu na noite do dia 18 de
novembro o coquetel de lançamento da exposição
Ruídos, do artista visual e xilogravador, Elias Santos,
na Galeria Jenner Augusto (Sociedade Semear).
A série de xilogravuras investiga o caos
que se apropriou do trânsito, reordenando os
espaços circundantes. Também questiona a
efêmera autonomia do domínio do homem
sobre a máquina na busca de deslocamentos
cada vez mais rápidos e conseqüentemente
perigosos, nesses frágeis casulos.
As obras expostas são resultados de
um ano de trabalho e da própria experiência do
artista. “Essa é a realidade das ruas, rodovias e
estradas. A idéia surgiu da minha presença
constante nas vias. Todos os dias em que eu saía
para fotografar encontrava alguma batida”,
conta.
Durante o período em que esteve em
cartaz, a exposição recebeu a visita de diversas

escolas e instituições de ensino. Segundo a
professora Tereza Emília Gomes, do Programa
Adolescente Aprendiz do Senac, a exposição
“interessa aos alunos, afinal todos fazem parte
do trânsito, seja como motorista ou como
pedestre. E contribui para a melhoria na
qualidade de vida, através de uma mudança de
hábitos e respeito à vida.”
O próprio autor das obras, Elias
Santos, guiou os estudantes durante as visitas.
“Ruídos tem uma mensagem positiva. Não
trago imagens claras da violência, e sim sobre o
impacto, a velocidade, o caos e as lembranças.
Através desse diálogo com a sociedade é
possível educar e mostrar que a convivência no
trânsito é uma convivência como outra
qualquer”, observa.
A exposição contou com a curadoria
de Marjorie Garrido, coordenação e expografia
de Silvane Azevedo e design de Gabriela Etinger.

No dias 20 e 21 de outubro de 2011
realizou-se no município de Telha o “II Curso de
Capacitação da Rede de Proteção da Criança e
do Adolescente” promovido pela Escola de
Conselhos de Sergipe, com carga horária de 16
horas. Este curso foi realizado em parceria com
o Conselho Municipal de Telha, que tem como
Presidente Elaine Cristina. Ao curso
compareceram representantes das várias
instâncias da gestão municipal e de outras
organizações, tais como: Saúde, Educação,
Assistência, Conselho Tutelar e Conselho
M u n i c i p a l d e Te l h a , C R A S , e t r ê s
representantes do Conselho Tutelar de
Malhada dos Bois.
A equipe da Escola de Conselhos de
Sergipe foi composta pelos seguintes
profissionais: Telma Souza Santana – Secretaria
Executiva da Escola de Conselhos de Sergipe;
Lucivânia Ferreira – Apoio Técnico da Escola de
Conselhos; Ingrid Catarina Soledade Calasans,
Lícia dos Santos e Hozana Silva – Educadoras da
Escola de Conselhos.

SOCIEDADE SEMEAR PARTICIPA
DE MUTIRÃO VOLUNTÁRIO

PA L E S T R A S O B R E M O B I L I DA D E
URBANA E TRANSPORTE ALTERNATIVO
Na edição Aracaju dos Seminários
Sergipanos de Sustentabilidade será discutida a
Mobilidade Urbana e o Transporte Alternativo
de nossas cidades. A palestra será realizada pelo
Geográfo José Waldson Costade Andrade no dia
17 de dezembro de 2011. O evento começa às 14
horas no auditório
da Faculdade
S e r i g y, e a
participação é
gratuita.
Waldson
C o s t a
é
aracajuano,
nasceu em1984,
formado em
Geografia e
militante da causa
ambiental desde
1999. Atua dentro
de movimentos
ambientalistas nacionais como a Rede de
Juventude pelo Meio Ambiente e participou
como facilitador das Conferências Nacionais
Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente dos anos
de 2003, 2006 e 2009. Apaixonado por
Mobilidade Urbana e Sustentabilidade
Ambiental fundou a ONG Ciclo Urbano que
atua na promoção do uso da bicicleta na Cidade

ESCOLA DE CONSELHOS REALIZA
CAPACITAÇÃO EM TELHA

de Aracaju onde realizou várias intervenções
como a Rua Viva, Desafio Intermodal e
Bicicletada Aracaju.
Atualmente é Diretor de Meio
Ambiente da ONG/OSCIP Sociedade Semear
onde atua como elaborador e gestor de projetos
ambientais com foco em Educação Ambiental
e Restauração
Florestal,
Turismo de
B a s e
Comunitária
e Formação
de Conselhos
Gestores de
Unidade de
Conservação
em todo o
Estado de
Sergipe.Com
o Projeto Mobilidade Verde a intenção é
ampliar as possibilidades de intervenção
individual e coletiva em Aracaju paraa
promoção da bicicleta como meio de
transporte.
Mais informações sobre o projeto e o
palestrante podem ser obtidas em
http://mobilidadeverde.webs.com

Uma equipe de voluntários de diversos
projetos da Sociedade Semear participou do 6º
Mutirão Social do Centro Integrado de
Educação Comunitária (CIEC) Dr. Carlos
Vieira, realizado no último sábado, dia 05 de
novembro, na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Lauro Rocha, localizado no
Bairro Rosa Maria, no Conjunto Rosa Elze em
São Cristóvão.
Pela manhã o evento ofereceu
atendimento jurídico, salão de beleza, saúde
bucal, medição da pressão arterial e glicemia e
oficinas de cidadania. À tarde, a equipe da
Sociedade Semear realizou discussões sobre
drogas, mostra de filmes e oficinas de
reutilização de materiais. Além das atividades,
foram montados dois estandes, o Cantinho da
Prevenção, para alertar a comunidade sobre o
perigo das Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST), e do Programa Cata
Ação, com o objetivo de sensibilizar sobre a
importância da coleta seletiva de resíduos
sólidos.
O encerramento do mutirão aconteceu
por volta das 16h com os parabéns pelos 11 anos
do CIEC Dr. Carlos Vieira e a distribuição do
bolo de 1,5m para toda a comunidade presente.

